


طلیعه سخن
در سالروز پیروزی شکوهمند مردم در سال 
57 شایســته اســت علل متعدد آن پدیدۀ 
ســترگ بیــش از پیش مــورد واکاوی قرار 
گیرد،در وهلۀ نخســت باید به علل خارجی 

وقوع انقالب اسالمی ایران اشاره کرد.

 از جمله آن عوامل می توان به نوع ارتباطات 
شاه با آمریکا در آن برهه از تاریخ اشاره کرد، 
در این بیــن پیروزی دموکــرات ها)کارتر( 
بر جمهوری خواهان زنگ خطر ســقوط را 
برای شاه به صدا درآورد؛ چرا که شاه به نحو 
سنتی با جمهوری خواهان ارتباطات دیرینه 
ای داشــت و در انتخابات نیز از آنها حمایت 
کرده بود. نقد های حقوق بشری رسانه های 
آمریکایــی علیه ایران در ســال های پایانی 

حکومت پهلوی مویّد این مدعاست.

از ســوی دیگر تغییرات بزرگ اجتماعی در 
دهــۀ 60 میالدی در غــرب و خیزش های 
مارکسیســتی و چپ گرایانــه علیه جنگ 
طلبــی دولت های غربــی اعتراضات عظیم 
دانشــجویی علیه حضور نظامــی آمریکا در 
ویتنام، زمینه ســاز حضور نمایندگان فکری 
طیف روشنفکران فرانسوی در ایران شد، لذا 
موضوع توسعۀ سیاسی در آن برهه از تاریخ به 
شدت مطرح شد که البته با سرکوب شدید 

رژیم پهلوی مواجه گردید.

از سوی دیگر ظهور آموزه هایی در غرب هم 
چون عدالت خواهی، قهرمان پروری و شرافت 
در فیلم های سینمایی کابویی و وسترن نقش 
بی بدیلی در  ســاخت آثار هنری سینمایی 
ایرانی با تم قهرمان محوری و عدالت طلبی در 
قالب عیارها و لوتی های در جامعۀ بی عدالت 
آن زمان ایفا نمود که به نوبۀ خود با بخشــی 
از ساختار فرهنگی آن دوره همخوانی داشت.

هم چنین رقابت دیرینۀ شوری و آمریکا، در 
برخی از تحوالت انقالب ایران خود را نشــان 
داد به نحوی که شــوروی به دلیل مقابله با 
آمریکا از مارکسیست های ایرانی در مخالفت 

با شاه حمایت می کرد.

در تبیین علل داخلی انقالب نیز می توان به 
اوج گیری قیمت نفــت از 3دالر به 30 دالر 

در دهۀ 50 اشــاره کرد؛ رقمی وحشتناک و 
وسوسه انگیر که برای ایران غیر صنعتی یک 
سم مهلک بود که در عمل نیز اینچنین شد 
چرا که ورود نقدینگی هنگفت به جامعۀ آن 

زمان تورم باالیی را بر مردم تحمیل کرد.

این تقیصه از آن جهت قابل تأمل اســت که 
جامعۀ ایرانی با اتکاء به اقتصاد نفتی به شدت 
مصرفی بود و ابتدایی ترین محصوالت غذایی 
حتی غالت به عنوان مهم ترین منبع غذایی 
و غذای روزمرۀ مردم به قیمت ارزان از خارج 
تأمین می شد که این بحران به بهای نابودی 
کشاورزی و خودکفایی و ورشکستگی تولید 

تمام شد.

 انبــوه واردات ارزان قیمــت، نابودی تولید 
داخل)اقتصاد مونتاژی( را به همراه داشــت، 
از ســوی دیگر سرازیر شــدن نقدینگی بی 
حدوحصر به ســاختار اداری کشــور، فساد 
داخلی را نهادینه ساخت و انواع اختالس ها 
و رمین خواری سران و مسئوالن رواج یافت.

بی شک فروش 6میلیونی بشکه های نفتی و 
ورود یک بارۀ پول هنگفت به ایران احساس 
قدرتمندی را در شاه تقویت کرد و اینچنین 
بود که استبداد شدید رژیم پهلوی از طریق 
ســاواک علیه مردم اعمال شد، البته در سال 
های 55 و 56 از شــدت آن کاســته شد که 
این امر به افزایش خودآگاهی و شعور عمومی 
مردم به ویژه در مدارس و دانشــگاه ها، روند 

حرکت جریان انقالب را تسریع نمود.

ظهور عناصر رسانه ای جدید و ایجاد تحوالت 
ارتباطی در ایران هم چون گســترش ضبط 
صوت و نوار کاست از دیگر عواملی است که 
نمی توان از آن به سادگی گذر کرد؛ بی جهت 
نیست که بســیاری از اندیشمندان، انقالب 
ایران را انقالب کاست ها نامیدند  که پیام ها 
و سخنرانی های روحانیون به ویژه پیام های 
امام خمینی)ره( و دیگر  رهبران در همه جا 

به صورت گسترده منتشر می شد.

مهاجرت گســتردۀ روســتاییان به شهرها و 
محالت جنوب شــهرها، پدیــده ای به نام 
حاشیه نشینان شــهر را ایجاد نمود که این 
مناطق به مراکز اصلی انقالب تبدیل شــد، 
این مطلب بدین معناســت که بی اعتنایی 
مسئوالن به محرومان جامعۀ شهری و تداوم 

حاشیه نشینی در کالن شهرها به نوبۀ خود 
نطفــه های اولیۀ انقالب هــای دیگر را رقم 

خواهد زد.

رشــد روز افزون آمار فارغ التحصالن داخلی 
به ویژه کســانی که از روستاها وارد دانشگاه 
ها شدند و به تبع آن خودآگاهی و  آشنایی با 
مسایلی از قبیل فاصلۀ طبقاتی میان مردم و 
میان شهرهای مرکزی و حاشیه ای از یک سو 
و نیز بازگشت فارغ التخصیالن خارج از کشور 
و تعامل آنان با فارغ التحصالن داخلی به یک 
باره جریان های اعتراضی زیادی در کشــور 
ایجاد کرد در این بین نقش دکتر شریعتی به 
عنوان فارغ التحصیلی که از فرانسه برگشت 
و مخاطبش تحصیل کردگان داخلی بود به 

تنهایی مویّد این مدعاست.

تشــّخص روشــنفکران دینی در آن برهه از 
زمان و طرد  روشنفکران سکوالر و پیوند میان 
روشنفکران دینی از صنف روحانیون هم چون 
مرحوم راشد با روشنفکران دینی دانشگاهی 
هم چون مرحوم بازرگان، سحابی، حسابی...از 
دیگر عواملی است که زمینه ساز خیزش های 

دانشجویی علیه شاه گردید.

ازدیاد جمعیت بیکاران در ایران به ویژه اقشار 
تحصیل کرده دبیرســتانی و دیپلمه ورای از 
اعتراضات دانشجویی، مخاطب مناسبی برای 
انقالبیون به شــمار می رفت لذا بسیاری از 
اعتراضات خیابانی توسط همین افرد  سامان 

یافت.

آشــنایی روز افزون مــردم از طریق رادیو و 
تلویزیون با ســطح زندگی مــردم در غرب، 
فرصت قیاس زندگی خود با دیگر مردم دنیا 
را فراهم کرد لذا مردم به امید تحقق عدالت 
اجتماعی و زندگی و رفاه بیشتر، در واکنش 

به فسادهای اقتصادی در پی تغییر برآمدند.

ســنت گرایی مردم از دیگر عواملی است که 
ندای انقالب خواهی را از ســوی روحانیون، 
بازاری ها و دیگر نیروهای سنتی علیه تجدد 

خواهی شدید رژیم پهلوی طنین انداز کرد.

در پایان باید به پویایی فلسفی و عقالنی حوزه 
)شاگردان عالمه طباطبایی و امام)ره(( اشاره 
کرد که به ســبب پیوند آنــان با تحصیالت 
دانشــگاهی، کارآمدی الزم در پیوند با مردم 

و تحصیل کردگان فراهم نمود. 
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پیام ها و بیانیه ها

پیام حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته

 به گردهمایی علمی، ترویجی و تکریمی زکات در استان فارس 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

والصالۀ علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

قبل از هر چیز الزم اســت از مســئولین 
محتــرم و برگزارکننــدگان گردهمایــی 
علمی، ترویجی، تکریمی زکات در استان 
فارس قدردانی و تشــکر نموده، امیدوارم 
این برنامــه به اهداف خود که شــناخت 
فرهنــگ زکات و تکریــم از مؤدیــان آن 

است، نائل گردد.

می دانیم که زکات در لغت به معنای رشد 
و نمّو و طهارت است و این معنا با حقیقت 
زکات، تناسب کامل دارد؛ حکمِت تشریِع 
زکات، پاک کردن اموال از آلودگی هاست 
و چون پاک شــد، هماننــد درخت هرس 
شده، رشــد و نمّو خواهد کرد و از همین 
روســت که اهمیت زکات کمتر از نماز که 

عمود دین اســت، نبوده و در قرآن کریم، 
زکات همــواره همنشــین نمــاز گردیده 
ّناُهم فِي األَرِض أَقاُموا  است. »الَّذیَن إِن َمکَّ
کاَۀ َوأََمروا بِالَمعروِف َونََهوا  الَۀ َوآتَُوا الــزَّ الصَّ

ِ عاقَِبُۀ اأُلموِر« حج /41 َعِن الُمنَکر َوهلِلَّ

بی تردید گسترش فرهنگ زکات در گرو 
ســه نکته مذکور در عنوان این مراســم 
است: نخست: شــناخت حقیقت زکات و 
فوایــد و آثار مترتب بــر آن که از طریق 
پژوهــش های علمی به دســت می آید و 
مردم را با این فریضه الهی آشنا می کند. 
دوم: ترویج فرهنگ زکات که با استفاده از 
ابزارهای گوناگون و خصوصاً فضای رسانه 
امــکان پذیر اســت تا مردم بــه آثار عام 
المنفعه این واجب الهــی برای جامعه به 
خوبی آگاه گردند و سوم: تکریم و تجلیل 

از پرداخــت کنندگان زکات تا دیگران نیز 
به این واجب الهی تشــویق گردند. »ُخذ 
ُرُهم َوتَُزّکیِهم بِها  ِمن أَموالِِهم َصَدَقــًۀ تَُطهِّ
 ُ ٌن لَُهم َواهللَّ َوَصلِّ َعلَیِهم إِنَّ َصالتََک َســکَ
َسمیٌع َعلیٌم« توبه /103. مدیریت صحیح 
زکوات و استفاده از آن نیز می باید همواره 
مورد توجه مسئوالن و متولیان امر باشد.

اینجانــب به ســهم خویــش از برگزاری 
چنین مراســمی به خصوص در اســتان 
فارس که ســرزمین مردمان دیندار و خّیر 
است، خرســند و خداوند متعال را شاکرم 
و امیدوارم این نوع مراســمات در راستای 
گســترش فرهنــگ زکات تأثیرگذار بوده 
باشد. برای همه برگزارکنندگان و شرکت 
کنندگان در ایــن همایش توفیق الهی را 

آرزومندم.

بــا توجــه بــه بداخالقی های سیاســی، 
تحریفــات و بی تقوایی هایی که هر از چند 
گاه در روند نشر و تفسیر بیانات و مواضع 
حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 

مّد ظلّــه العالی صورت می پذیرد به اطالع 
عموم مردم عزیز و رســانه ها می رســاند 
تنها مرجع رســمی و مــورد تأیید جهت 
دسترسی به اصل اخبار، بیانیه ها و فتاوای 

معّظم له، پایگاه اطالع رسانی دفتر ایشان 
به آدرس makarem.ir می باشد.

makarem.ir پایگاه اطالع رسانی دفتر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله به آدرس

مرجع رسمی دسترسی به اصل اخبار، بیانیه ها و فتاوای معظم له می باشد
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حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در 
دیدار دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای 
اسالمی ضمن  تسلیت ایام شهادت صدیقه 
طاهره سالم اهلل علیها با بیان این که مردم 
از اوضاع اقتصادی به شــدت گالیه مند و 
نگران هســتند، فرمودند: مسائل اقتصادی 
بــرای مردم به یک معضــل و معما تبدیل 

شده که نمی توانند آن را حل کنند.

ایشان افزودند: شرایط به گونه ای است که 
نه تنها رو به بهبود نیســت، بلکه توّرم در 
بعضی کاالها نسبت به سال گذشته افزایش 

شدید داشته است.

معظم لــه تأکید کردند: مردم نســبت به 
اقتصاد و فرهنگ حســاس هستند و انتظار 

تغییر دارند.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
با اشــاره بــه افزایش نرخ دالر در کشــور 
فرمودند: وابســتگی پایه هــای اقتصادی 
کشور به دالر ســبب افزایش نرخ دالر در 
کشور شده، اما از مسئولین تصمیم گیری 

خاصی دیده نمی شود.

ایشان از بانک ها به عنوان مشکلی بزرگ در 
کشور یاد کرده که به صورت لجام گسیخته 
به پیش می رود و افزودند: بانک ها تنها به 
دنبال منافع خودشــان هستند، مبالغی که 
وام می دهند هرچند کم و ناچیز است اما 

برای آن سودهای کالن دریافت می کنند.

معظم له تأکید کردنــد: مجلس می تواند 
با اصالح قانــون، جلوی انحراف بانک ها را 

بگیرد و اجازه بدهد مردم زندگی کنند.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در 
مورد مسائل اخیر کشور نیز فرمودند: نباید 
مسائل کوچک را بزرگ جلوه دهیم؛ آشوب 
گران کوچک تر و ناچیزتر از این هســتند 
که بخواهند تغییری در نظام و کشور ایجاد 

کنند.

ایشــان با اشــاره به اینکه بایــد بهانه ها 
به خصــوص بهانه هــای اقتصــادی را از 
اغتشاشگران گرفت، افزودند: آنها به همین 
بهانه باعث ایجاد ناامنی در کشور می شوند 
که باید بهانه را از دست آنها گرفت؛ عالوه 
بر اینکه الزم اســت از تنــدروی های غیر 

ضروری هم خودداری شود.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
ایجــاد امیــد در کشــور را از اولویت های 
اساسی برشــمرده و فرمودند: باید جلسات 
ســه قوه بیشتر شود و به صورت هفتگی و 
شفاف برای مردم گزارش داده شود که چه 
کارهایی صورت گرفتــه و برای آینده چه 

برنامه هایی دارند.

ایشــان تجزیه و تحلیل مسائل و مشکالت 

را از جمله وظایف مجلس شورای اسالمی 
دانســته و افزودنــد: مجلس مــی تواند با 
هم اندیشــی با دیگر قــوا و بیان مطالب و 
مشکالت در حل مشکالت به دولت کمک 

کند.

معظم له فضای مجــازی را تریبون خوبی 
بــرای بیان مطالب مفید بــا دلیل و برهان 
دانســته و افزودند: نباید فضای مجازی را 
به دشــمنان واگذار کرد، بلکه باید مطالب 
مفید را در فضای مجازی منتشــر کنیم تا 
مردم بتوانند خوب و بد را ببینند و مقایسه 

کنند.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
مردم را وفادار و عالقه مند به نظام دانسته 
و افزودند: مــردم از ما گالیه دارند که چرا 
به مسئولین نسبت به مشکالت تذکر نمی 
دهیم، در حالی که مــا مکرر تذکر داده و 
می دهیم و این تذکرات در ســایت ما نیز 
منعکس اســت؛ اما اینکه چرا صدا و سیما 
تذکرات مراجع را منعکس نمی کند، حتما 
مصلحتی دارد، اما مــردم انتظار دارند که 
مسئولین به این تذکرات ترتیب اثر دهند.

ایشــان در پایان این دیدار ابراز داشتند: ما 
برای دولت و مسئولین دعا می کنیم، اما از 

اوضاع ناراضی هستیم.

از شرایط ناراضی هستیم /  ایجاد امید در کشور از اولویت های اساسی است

دیدارها

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
در دیــدار دکتــر وحیدی وزیر کشــور با 
اشاره به اهانت مجله ی فرانسوی فرمودند: 
کشــورهای غربی تابع هیچ قانون اخالقی 
نیســتند، بدترین اهانت ها را می کنند، اما 
نه دادگاهی به آن ها رسیدگی می کند و نه 
از سوی دولت خودشان و نه دیگر دولت ها 

محکوم می شوند.

ایشــان در ادامه با اشــاره به مشــکالت 
اقتصــادی کشــور و مــردم افزودنــد: ما 
که ســبب  بگوییم  مطلبی  نمی خواهیــم 
تضعیــف دولت گــردد، اما مــردم دچار 
مشــکالت و گرفتاری اقتصادی هستند و 
انتظار دارند تا گامی جهت حل مشــکالت 

آنان برداشته شود.

ایشان با اشــاره به حوادث اخیر افزودند: 
باید میان کســانی که نســبت به مسائل 
و مشــکالت اقتصادی اعتــراض دارند با 
کســانی که در پی تخریب و آتش زدن و 
یا تبلیغ مســائل ضد فرهنگی هستند و یا 

عوامل خارجی اند، تفاوت قائل شد و با هر 
کدام رفتار متناسب داشت.

معظم لــه افزایش نــرخ دالر را از عوامل 
نگرانی و ناراحتی مردم دانســته و تأکید 
کردند: معلوم نیســت بازیگر و گرداننده ی 
بازار ارز کیســت؟ آیا دولت سبب افزایش 
آن می شــود یا عرضه و تقاضا و یا عوامل 
خارجی و خارج نشــینان؟ لــذا باید عامل 
اصلی بازار ارز مشــخص شود و جلوی این 

مسائل گرفته شود.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی با 
اشاره به افزایش فروش نفت و درآمدهای 
ارزی حاصله از آن و همچنین تفاوتی که 
در نرخ ارز اتفاق افتاده، افزودند: باید آثار 
و نتیجه ی آن در زندگی و ســفره ی مردم 
آشــکار شــود، در حالی که چنین چیزی 

احساس نمی شود.

ایشــان، بانک ها، قاچاق کاال، عدم تأمین 
اشتغال  مسکن،  اساسی،  کاالهای  مناسب 

و ازدواج جوانان را از دیگر مشکالت مردم 
برشــمرده و فرمودند: مشــکالت اخالقی 
همچون طالق نیز در حال گسترش است 
که باید نســبت به آن تدبیری اندیشــیده 

شود.

معظم له به بیشتر شدن فاصل ی طبقاتی 
میان قشــر کارگر و کارمند با اقشار مرفه 
جامعه اشــاره کــرده و فرمودند: کارگران 
و کارمندان بیشــترین مشکالت را دارند، 
چرا که حقوق آنها ثابت بوده ولی اجناس 
مدام گران تر می شــوند و آن ها نمی توانند 
هزینه های زندگی خــود را با آن مطابقت 

دهند.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
با اشــاره به اینکــه دولت بایــد خود در 
مســأله ی حجاب پیش قدم شود و حجاب 
را در مجموعــه ی کارکنان و ادارات خود 
آغــاز کند، افزودند: در این زمینه باید کار 
فرهنگی صورت گیرد و مسأله ی حجاب را 

از مدارس ابتدایی به دختران تعلیم داد.

کارگران و کارمندان بیشترین مشکالت معیشتی را دارند
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سخنرانی ها

حضرت آیت  اهلل العظمی مکارم شیرازی در 
سالروز شــهادت حضرت فاطمه زهرا)س( 
در مجلس ســوگواری که با حضور اقشــار 
مختلف مردم، علما و روحانیون در مدرســه 
امام امیرالمؤمنین)ع( برگزار شد، به تبیین 
فضائل و مناقب حضرت صدیقه طاهره)س( 

پرداختند.

ایشــان با با بیان این که حضرت زهرا)س( 
فضائل بســیاری دارند، یادآورشدند: ما در 
کتاب »فاطمــه برترین بانوی جهان« چهل 
حدیث دربارۀ فضائل فاطمــۀ زهرا)س( بر 

اساس منابع معتبر عامه آورده ایم.

معظم له با اشــاره به روایت »فاطمۀ بضعۀ 
منی«، تعبیر »بضعۀ« را به معنای پارۀ جسم 
و روح پیامبر گرامی اســالم)ص( دانسته و 
افزودند: اینکه برخــی آن را تنها به معنای 
پارۀ بدن معنا کرده اند، مناسب نیست زیرا 

هر فرزندی پارۀ بدن پدر خود است.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی با 
برشمردن بعضی استثنائات فاطمۀ زهرا)س( 
نســبت به دیگران، این اســتثنائات را وجه 
تمایز آن بانوی بزرگوار از دیگران و ایشــان 

تنها مصداق تعبیر »بضعۀ منی« دانست.

ایشان اختالف در تاریخ شهادت آن بانو را 
نیز از وجوه تمایز برشــمرده که سبب می 
شــود تا فضائل و مناقب آن حضرت بیشتر 

مورد توجه قرار گیرد.

معظم له با اشاره به برپایی گسترده مجالس 
عزاداری حضرت فاطمۀ زهرا)س( فرمودند: 
تشکیل جلسات تنها برای بیان فضائل آن 
حضرت نباشــد، بلکه باید افــزون بر ذکر 
فضائــل و مناقــب، به گونه ای باشــد که 
همگی از سیره و روش زندگی آن حضرت، 
درس و عبرت گرفته و پرتوی از آن فضائل 

نیز در زندگی ما باشد.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
در ادامه به ازدواج ســاده و ساده زیســتی 
آن حضرت اشــاره کرده و فرمودند: امروز 
مشــاهده می کنیم برخی مدعیان اســالم 
که مراســم ازدواج و زندگی آنها به شدت 
تشریفاتی و مجلل است، آن را تابلو کرده و 

در معرض دید همگان قرار می دهد.

ایشــان افزودند: امــروز جامعــۀ ما دچار 
گرفتاریها و مشــکالت فراوانــی از جمله 
مشــکل اقتصــادی و فرهنگی اســت. در 
مسائل اقتصادی گرفتار اموری هستیم که 

تبدیل به معما شده است. وقتی می شنویم 
که مثال دالر فالن مقدار شده، هیچ عکس 
العملی از مسئولین نمی بینیم و حتی ابراز 
هم نمی کنند که ما وضعیت را درست می 
کنیــم و نمی گذاریم بــه این صورت باقی 
بماند و به ســادگی از کنار قضایا عبور می 

کنند.

معظم لــه تأکید کردند: مــا همانطور که 
معتقــد به تقویت نظام و مســئولین نظام 
هســتیم، معتقدیم باید به مشکالت مردم 

هم توجه جدی داشته باشیم.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
در مورد مشــکالت فرهنگی نیز فرمودند: 
برخی می خواهند مســألۀ حجــاب را به 
ابتذال بکشــانند. کار به جایی رســیده که 
به بی حجابــی افتخار می کنند و در میان 

جمعیت ظاهر می شوند.

ایشــان مردم را عالقه مند و وفادار به نظام 
و کشــور دانسته و افزودند: مردم در مقابل 
مشکالت تحمل و حوصله دارند، اما باید به 
وفا و حوصله مردم توجه شــود. مسئولین 
این مسائل و مشــکالت را جدی بشمارند 

و به گرفتاری های مردم رسیدگی کنند.

مسئولین مشکالت مردم را جدی بشمارند و به آن رسیدگی کنند
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مراســم جشن میالد حضرت فاطمه زهرا سالم الله علیها و مراسم عمامه گذاری جمعی از طالب
دیدار وزیر کشور جناب آقای دکتر احمد وحیدی

دیدار رئیس مجلس شورای اسالمی جناب آقای دکتر قالیباف

گزارش تصویری
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تصویرسازی
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یادداشت

مقام و منزلت حضرت فاطمه)سالم اهلل علیها( در منابع اهل سنت
از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله( 

حذف و سانســور فضایل اهل بیت )علیهم 
السالم( منحصر به قرون نخستین اسالم، و 
عصر خلفای بنی امّیه و بنی عباس نبود، در 
عصر حاضر کــه به اصطالح »عصر تحقیق 
و بررســی دقیق مســائل  تاریخی« است، 
و معمــوال کتاب  های اســالمی چاپ و در 
کشورها و بالد مختلف منتشر می گردد، و 
هرگونه تغییر و تحریف و سانســور مطالب 
موجب رسوایی بزرگی است، باز جمعی از 
»محققان متعّصب«! )اگر تحقیق با تعصب 
قابل جمع باشــد( دســت از گرایش  های 
اموی و عباســی بر نداشته، و هنوز هم به 

سانسور و تغییر و تحریف مشغولند.

اکنــون با توجه بــه آنچه در بــاال گفتیم 
سری به منابع  معروف و مشهور اهل سّنت 
می زنیم، و مقامات و مناقب بانوی اســالم 
فاطمــه  زهرا)علیها الســالم( را از دیدگاه 
احادیث آن ها مورد بررسی قرار می دهیم، 
بنای ما بر این اســت که در این  حتی یک 
حدیــث از منابع و طرق شــیعه هر چند 
بسیار معتبر و دست اّول باشد نقل نکنیم، 
و میدان سخن را تنها برای احادیث دیگران 
باز بگذاریم، تا روشن شود مقامات این بانو 
چنان روشن اســت که حتی پرده پوشان 

نتوانسته  اند پرده بر آن بیفکنند.

بوی بهشــت می  رســد از ســوی 
فاطمه)سالم اهلل علیها(

روایات متعددی که در منابع  اهل ســّنت 
درباره تولّد بانوی اسالم فاطمه  زهرا)علیها 
الســالم( آمده گواه بر این معناســت که: 
پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه وآله( در شــب 
معراج وارد بهشــت شد و از میوه درختان 
بهشــتی تناول فرمود، و از همــان میوه، 
نطفه زهرا علیها الســالم منعقد شد، و لذا 
پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( او را بوســید و 

می گفت »از او بوی بهشت می شنوم«.

برگزیدۀ  نام  علیها(،  اهلل  فاطمه)سالم 
خداوند

از احادیث بر می آید که نام گذاری فاطمه 
زهرا)علیها الســالم( بوســیله حکیم علی 
االطــالق یعنی خدای عالــم انجام گرفته 

است.

از سوی دیگر »فاطمه« از ماده »فطم« )بر 
وزن حتم( به معنــای بازگرفتن کودک از 
شیر مادر است، سپس به هر گونه بریدن و 

جدایی اطالق شده است.

در حدیثــی از پیغمبر اکرم)صلی اهلل علیه 
اَها  وآله( آمده اســت که فرمود: »انَّما َسمَّ
َفاِطَمــۀ اِلنَّ اهللَ َفَطَمها َو ُمِحبِّیها َعِن الّناِر؛ 
او را فاطمه)علیها الســالم(  نام نهاده، زیرا 
خداوند او و دوستانش را از آتش دوزخ باز 

داشته است«.

از این تعبیر استفاده می شود که نامگذاری 
بانوی اســالم به این نام، از سوی خداوند 
صورت گرفته، و مفهومش این اســت که 
خدا وعده داده اســت  او و کســانی که او 
را دوســت دارند و در خط مکتب او باشند 

هرگز به دوزخ نروند.

طعام بهشــتی برای فاطمه)سالم اهلل 
علیها(

در روایات اســالمی می خوانیم که خداوند 
مائده بهشــتی بر بانوی اسالم فاطمه زهرا 
)علیها السالم( نازل کرد و پیامبر)صلی اهلل 
علیه وآله( و علي)علیه الســالم( و جمعی 
از همســران پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( و 
همســایگان از آن خوردند و پیامبر)صلی 
اهلل علیــه وآلــه( آن را تشــبیه به جریان 
ي َجَعلَِک  مریم کرده فرمود: »الَحْمُد هللَّ  الذَّ
َشــِبیَهًۀ بَِسیََّدِۀ نِســاِء بَني اْسرائِیَل؛ شکر 

می کنم خدایــی را که تو را شــبیه مریم 
بانوی زنان بنی اسرائیل قرار داد«.

برترین زن، حضرت فاطمه )ع(

در روایات فراوانی که در منابع معروف اهل 
سّنت آمده تصریح شــده است که فاطمه 
زهرا )علیها السالم( افضل زنان جهان بود، 
این سخنی است که پیغمبر اکرم)صلی اهلل 

علیه وآله( بیان فرموده است.

شاهد این ســخن حدیث زیر است: »اْربَُع 
: َمْریَُم بِْنُت  نِْسَوۀ َسیِّداُت ســاداِت عالَِمِهنَّ
ِعْمراَن؛ َو آِسَیُۀ بِْنُت ُمزاِحم؛ َو َخدیَجُۀ بِْنُت 
ــد، َو اْفَضُلُهنَّ  ُخَویْلِــد؛ َو فاِطَمُۀ بِْنُت ُمَحمَّ
فاِطَمــُۀ؛ چهار زن بانوی بانوان جهان خود 
بودند: مریــم دختر عمران، آســیه دختر 
مزاحم و خدیجه دختــر خویلد، و فاطمه 
دختر محّمد)صلی اهلل علیه وآله( و از همه 

آن ها برتر فاطمه )علیها السالم( بود«.

فاطمه، مظهر رضایت و غضب الهی

یکی از آثار رسیدن به مرحله قرب »فنا«، 
»تسلیم مطلق« در برابر اراده اوست، آنچه 
او می خواهد، بخواهد، و آنچه او می پسندد، 
بپســندد.هم رضای او رضای خدا باشد، و 

هم رضای خدا رضای او.

از مقام های بلند فاطمه زهرا)علیها السالم( 
در معرفــت پــروردگار و مقــام عصمت و 
اخالص و ایمان اوست، او به جایی رسیده 
که خشنودی و غضب او، خشنودی خدا و 
رسول اهلل)صلی اهلل علیه وآله( شده است، 
و این ارزشــی است واال که هیچ چیز با آن 

برابری نمی کند.

در کتاب  های معروفی از اهل ســّنت آمده 
اســت که پیغمبر)صلی اهلل علیه وآله( به 
فاطمه زهرا)علیها الســالم( فرمود: »انَّ اهللَ 
یَْغِضُب لَِغَضِبــَک َو یَْرضی لِِرضاِک ؛ خداوند 

بخاطر خشم تو خشــمگین می شود، و به 
خاطر رضای تو راضی«.

عشق پیامبر)ص( به فاطمه )سالم اهلل 
علیها( از نگاه عایشه

در روایات اســالمی شــدت عالقه پیغمبر 
اکرم)صلــی اهلل علیــه وآلــه( بــه فاطمه 
در  اســت،  منعکس  الســالم(  زهرا)علیها 
حدیثــی از زبــان عایشــه می خوانیم که 
می گوید: »ما َرایْــُت اَحداً اْشــَبَه َکالماً َو 
َحِدیثاً ِمْن فاِطَمَۀ بَِرُسوِل اهللِ)ص( َو کانَْت 
َب بِها، َو قاَم الَْیها، َفاَخَذ  اذا َدَخلَْت َعلَْیِه َرحَّ
بَِیِدها َفَقبَّلَها، َو اْجلََسها فِي َمْجلِِسِه؛من هیچ 
کس را در ســخن گفتن از فاطمه )علیها 
السالم(  شــبیه  تر به رسول خدا)صلی اهلل 
علیه وآلــه( ندیدم، هنگامی کــه وارد بر 
پدر می شــد به او خــوش آمد می گفت، و 
در برابر دخترش فاطمه)علیها السالم(  بر 
و  می گرفــت  را  او  دســت  می خاســت، 
می بوسید، و او را در جای خود می نشاند«.

عفت فاطمه)سالم اهلل علیها(

مقام عفت او بــه آن حد بود که در همان 
کتاب از اسماء بنت عمیس داستان عجیبی 
به این شــرح نقل شده است: روزی فاطمه 
)علیها الســالم( به من فرمــود: من از کار 
مردم مدینه کــه زنان خود را بعد از وفات 
به صورت ناخوشایندی برای دفن می برند، 
و تنهــا پارچه  ای بر او می افکنند که حجم 

بدن از پشت آن نمایان است ناخرسندم.

اســماء گفت: من در ســرزمین حبشــه 
چیــزی دیده  ام که بــا آن جنازه مردگان 
را حمل می کردند، ســپس شاخه  هایی از 
درخت نخل را برداشت و به صورت تابوت 
مخصوصــی درآورد که پارچــه  ای را روی 
چوب  های آن می افکندند، و بدن را درون 
آن می گذاردند، بــه گونه  ای که بدن پیدا 

نبود.

هنگامی کــه فاطمه بانوی بزرگ اســالم 
)علیها الســالم( آن را مشاهده کرد فرمود: 
بسیار خوب و عالی اســت )و هنگامی که 
مــن از دنیا رفتم مرا با آن بردارید( ... و در 
ذیل همین حدیث آمده است: هنگامی که 
فاطمه)علیها السالم( چشمش به آن افتاد 

تبســم فرمود، و این تنها تبســم او بعد از 
وفات پیغمبر اکرم)صلی اهلل علیه وآله( بود!

اولین کسی که وارد بهشت می شود

در روایات معروف اهل ســّنت این افتخار 
از زبان پیغمبــر اکرم)صلی اهلل علیه وآله( 
برای فاطمه)علیها السالم( ثبت شده است: 
ذهبی در »میزان االعتدال« آورده است که 
پیغمبر اکرم)صلــی اهلل علیه وآله( فرمود: 
»اوَُّل َشــْخص یَْدُخُل الَْجنَُّۀ فاِطَمُۀ )سالم 
اهلل علیها(؛ نخستین کسی که وارد بهشت 

می شود، فاطمه است!«.

در حدیث دیگری از همــان بزرگوار آمده 
است که فرمود: »اوَُّل َشْخص یَْدُخُل الَْجنََّۀ 
ــد َو َمَثُلها فِي هِذِه ااْلمَِّۀ  فاِطَمُۀ بِْنُت ُمَحمَّ
َمَثُل َمْریََم فِي بَِني اْسرائِیَل؛نخستین کسی 
که وارد بهشت می شود فاطمه دختر محمد 
است، و او در میان این امت همچون مریم 

در میان بنی اسرائیل است«.

علم فاطمه)سالم اهلل علیها(

روایــات مهمی در منابع معروف اســالمی 
وارد شــده، که از مقام ارجمند علمی این 
بانوی بزرگ پرده بر می دارد مانند حدیث 

زیر:

 ابونعیم در حدیــث از پیغمبر اکرم)صلی 
اهلل علیه وآله( نقل می کند که روزی رو به 
یارانش کرد و فرمود: »َما َخْیُر لِلِْنساِء؛ چه 
چیزی برای زنان از همه بهتر است؟« یاران 
ندانستند در جواب چه بگویند. علی)علیه 
السالم( به سوی فاطمه )علیها السالم( آمد 
و این مطلب را به اطالع او رســانید. بانوی 
اســالم گفت: چرا نگفتی: »َخْیٌر لَُهنَّ اْن ال 
؛ از همه بهتراین  یََریَْن الرِّجاَل َو اَل یََرْونَُهنَّ
است که نه آن ها مردان بیگانه را ببینند و 
نه مردان بیگانه آن ها را« )با آن ها جلسات 

خصوصی نداشته باشند(.

علی)علیه الســالم( بازگشت و این پاسخ را 
به پیغمبر اکرم)صلی اهلل علیه وآله( عرض 
کرد. پیامبر فرمــود: »َمْن َعلََّمَک هذا؛ چه 
کسی این پاسخ را به تو آموخت؟«. عرض 
کرد: فاطمه)علیها السالم(. پیامبر)صلی اهلل 
علیه وآله( فرمود: »انَّها بَْضَعٌۀ ِمنِّي ؛ او پاره 

وجود من است«.

کــه  می دهــد  نشــان  حدیــث  ایــن 
امیرمؤمنان)علیــه الســالم( بــا آن مقام 
عظیمــی که در علوم و دانش داشــت که 
دوست و دشمن همه به آن معترفند و باب 
مدینه علم پیغمبر اکرم)صلی اهلل علیه وآله( 
بود گاهی از محضر همسرش فاطمه)علیها 

السالم( استفاده علمی می کرد.

بیت)ع(  اهل  فضائل  )چرا  آخر:  سخن 
را کتمان کردند؟(

در خاتمــه بایــد تأکید کــرد تقریباً تمام 
فضایــل و مناقب و مقاماتــی که در کتب 
شیعه درباره فاطمه زهرا)علیها السالم( نقل 
شــده در کتب معروف اهل سّنت نیز آمده 
است، و این راستی عجیب است، زیرا کمتر 
چیزی می توان یافت کــه در منابع معتبر 

شیعه باشد و در کتب آن ها نیامده باشد.

با همۀ این اوصاف از مســائلی که انســان 
را ســخت در تعجب فرو می بــرد، این که 
می دانیــم بعــد از پیامبر)صلــی اهلل علیه 
وآله( طوفان عجیبی در جامعه اسالمی بر 
سر مســأله خالفت در گرفت، طوفانی که 
نتیجه آن تغییر محــور خالفت از خاندان 
پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( به ســوی افراد 
دیگری بــود، آن ها که از ســوی خدا به 
عنوان جانشــینی پیامبر)صلــی اهلل علیه 
وآله( معرفی شــده بودند کنار زده شدند، 

و دیگران جای آن ها را گرفتند.

منزوی شدن اهل بیت)علیهم السالم( سبب 
شــد که مقامات حاکم آنچــه از فضایل و 
مناقب در شأن آن ها بود، و طبعاً شایستگی 
و اولویت آن ها را برای مسأله خالفت اثبات 
می کرد، سانسور کنند؛ زیرا ذکر این مناقب 
و فضایل برای همه ســؤال انگیز بود که اگر 
آن هــا دارای چنین مقاماتی بوده  اند پس 
چرا دیگران پیشی گرفتند؟! چرا ما کسانی 
را کــه خدا و پیامبرش مقدم داشــته  اند، 
مقدم نداریم؟ آخر چرا مردم مســلمان از 
این فیض بزرگ محــروم بمانند؟ چرا ... و 
چرا؟ و لذا سانسور کردن این فضایل جزئی 

از حرکت سیاسی آن ها بود.
منبع: زهرا )ع( برترین بانوی جهان
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پرونده ویژه

مقام و جایگاه »مادر« در اسالم
از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)دام ظله( 

گرچه در جهان امــروز در باره مقام مادر 
سخن بســیار گفته می شود و حتی روز 
بیســتم جمادی الثانــی مطابق با والدت 
اســوه مادران عالم، حضرت فاطمه زهرا 
علیها السالم رابه نام »روز مادر« و تکریم 
از شــخصیت واالی ایــن موجود مقدس 

اختصاص داده اند.

اما متاســفانه وضع تمدن ماشینی چنان 
اســت که رابطه پــدران و مــادران را از 
فرزنــدان خیلــی زود قطع مــی کند آن 
چنــان که کمتــر روابط عاطفــی بعد از 
بزرگ شدن در میان آنها دیده می شود.

منظره دردناک آسایشگاه های بزرگساالن 
در جوامع بشری که مرکز پدران و مادران 
ناتوانــی اســت که از کار افتــاده اند و از 
خانواده طرد شده اند شاهد بسیار گویایی 

برای این حقیقت تلخ است.

مردان و زنانی که بعد از یک عمر خدمت، 
بــه جامعه  فرزنــدان متعدد  و تحویــل 
در ایامــی که نیاز شــدیدی بــه عواطف 
فرزنــدان، و کمــک های آنهــا دارند، به 
کلی رانده می شــوند، و در آنجا در انتظار 
مرگ روزشــماری می کنند، و چشــم به 
در دوختــه اند که آشــنایی از در درآید، 
انتظاری که شــاید در سال یک یا دو بار 
بیشتر تکرار نمی شــود! به راستی تصور 
چنیــن حالتی زندگی را برای انســان از 
همــان آغازش تلخ می کند و این اســت 
راه و رســم دنیای مادی و تمدن منهای 

ایمان و مذهب.

این چالش جهانی در حالی اســت که در 
اســالم آیات و روایات شگفت انگیزی در 
ایــن زمینه وجود دارد کــه اهمیت فوق 
العاده مقام مادر را به مســلمانان توصیه 
می کنــد، تا نه تنها در ســخن، بلکه در 

عمل ، در این باره بکوشند.

اگرچــه عواطف انســانی و مســأله حق 
شناسی به تنهایی برای رعایت احترام در 
برابر والدین کافی است، ولی چون اسالم 
در مســائلی که هم عقل در آن استقالل 
کامل دارد و هم عاطفــه آن را به وضوح 
درمی یابد ســکوت نمی کند، بلکه برای 
تأکید در چنین موارد دستورهای الزم را 
صــادر می کند، در مــورد احترام والدین 
به ویژه قدرشناســی از مقام مادر آن قدر 
تأکید کرده اســت که در کمتر مسأله ای 

چنین دیده می شود.

پناهگاه  و  خانــواده  اســاس  مادر؛ 
فرزندان

واژه»ام « )مــادر( در لغت به معنی اصل 
و اســاس هر چیزی است و اگر»مادر« را 
»ام« مــی گویند به خاطر این اســت که 
اســاس و اصل فرزندان و ریشه خانواده و 
پناهگاه فرزندان در حوادث و مشــکالت 
می باشــد. و فرزندان در مشــکالت به او 

پناه می برند، و نزد او می مانند.

مادر شــدن و اجر ویژه آن در کالم 
رسول خداصلی اهلل علیه و آله

در حدیثی می خوانیم: ام ســلمه خدمت 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله رسید و عرض 
کرد: همه افتخارات نصیب مردان شــده، 
زنان بیچاره چه ســهمی از این افتخارات 
دارند: پیامبر صلی اهلل علیه و آله فرمود:» 
بلی اذا حملت المرأۀ کانت بمنزلۀ الصائم 
القائم المجاهد بنفســه و ماله فی ســبیل 
اهللَّ فــاذا وضعت کان لهــا من االجر ما ال 
یدری احد ما هو لعظمۀ، فاذا ارضعت کان 
لها بکل مصۀ کعــدل عتق محرر من ولد 
اســماعیل، فاذا فرغت مــن رضاعه ضرب 
ملک کریــم علی جنبها و قال اســتانفی 
العمــل فقد غفــر لــک!؛ آری )زنان هم 
افتخــارات فراوانی دارند( هنگامی که زن 

باردار می شود در تمام طول مدت حمل 
به منزله روزه دار و شب زنده دار و مجاهد 
در راه خدا با جان و مال است، و هنگامی 
که وضع حمل می کند آن قدر خدا به او 
پاداش می دهد که هیچکس حد آن را از 
عظمت نمیدانــد، و هنگامی که فرزندش 
را شــیر می دهد در برابــر هر مکیدنی از 
ســوی کودک خداوند پاداش آزاد کردن 
برده ای از فرزندان اســماعیل را به او می 
دهد، و هنگامی که دوران شــیرخوارگی 
کودک تمام شد یکی از فرشتگان بزرگوار 
خداوند بــر پهلوی او می زند و می گوید: 
برنامــه اعمال خــود را از نو آغاز کن چرا 
که خداوند همه گناهان تو را بخشــیده! 

)گویی نامه عملت از نو آغاز می شود(،،

شــکر گزاری از پدر و مادر به مثابۀ 
شکر خداوند

در آیات قرآن اهمیت زیــادی به احترام 
و اکرام به پدر و مادر، داده شــده اســت؛ 
خداونــد در قرآن مجید صریحاً دســتور 
شــکرگزاری نسبت به پدر و مادر را صادر 
کــرده و آن را در کنــار شــکرگزاری از 
خودش قرار داده اســت، لذا می فرماید: 
ْینا ااْلنْســاُن بِوالَِدیِْه.. اِن اْشــُکْر لی  »َوَوصَّ
َولِوالَِدیَْک الََی الَْمصیر؛ ما به انسان درباره 
پدر و مادرش ســفارش کردیم...که برای 
مــن و برای پــدر و مادرت شــکرگزاری 
کن که بازگشــت همه شما به سوی من 

است«.،

زحمت بی شائبه مادر مهربان

آن گاه زحمــات فوق العــاده مادر و لزوم 
حق شناسی در برابر مادر مورد تأکید قرار 
گرفته و آمده اســت: »َحَملَْتُه أُمُُّه ُکْرهاً َو 
َوَضَعْتــُه ُکْرهــاً َو َحْمُلُه َو فِصالُــُه ثاَلثُوَن 
َشــْهراً؛مادر، او را با اکراه و ناراحتی حمل 
می کند، و با ناراحتی بر زمین می گذارد، 

و دوران حمل و از شیر باز گرفتنش سی 
ماه است« 

این مســاله از نظر علمی ثابت شــده، و 
تجربه نیز نشان داده که مادران به هنگام 
بارداری هر روز رنج و ناراحتی تازه ای را 

متحّمل می شوند.

 مادران در دوران بــارداری گرفتار وهن 
و سستی می شــوند، چرا که شیره جان 
و مغز استخوانشــان را به پرورش جنین 
خــود اختصاص می دهند، و بهترین مواد 

حیاتی وجود خود را تقدیم او می دارند.

لذا از نخستین روزهای انعقاد نطفه، حالت 
مادر دگرگــون می شــود، و ناراحتي ها 
پشــت هم پدید می آید، حالتی که به آن 
»ویار« می گویند و یکی از ســخت ترین 
حاالت مادر اســت.که به گفتۀ پزشکان بر 
اثر کمبودهایی است که در جسم مادر به 

خاطر ایثار به فرزند رخ می دهد.

 به همین دلیل، مادران در دوران بارداری 
گرفتار کمبود انواع ویتامینها می شــوند 
که اگر جبران نگردد ناراحتي هایی برای 

آنها به وجود می آورد.

در ادامه هر قدر جنین رشد و نمو بیشتر 
می کند مواد بیشتری از شیره جان مادر 
می گیــرد، و حتی روی اســتخوانهای او 
و اعصابــش اثر می گــذارد، گاه خواب و 
خوراک و اســتراحت و آرامش را از او می 
گیــرد، و در آخر دوران حمل راه رفتن و 
حتی نشســت و برخاست برای او مشکل 
می شــود اما با صبــر و حوصله تمام و به 
عشــق فرزندی که به زودی چشم به دنیا 
می گشــاید و بر روی مادر لبخند می زند 

تمام این نامالئمات را تحمل می کند.

آری دوران وضــع حمل، یکی از ســخت 
ترین لحظات زندگی مادر اســت تا آنجا 
کــه گاه مادر جان خود را بر ســر فرزند 

می نهد.

به هر حال پس از آنکه مادر بار سنگینش 
را بر زمین گذارد، دوران ســخت دیگری 
شــروع می شــود، حتی نارســایی های 
جسمی مادر در دوران رضاع و شیر دادن 

نیز ادامه می یابد، چرا که »شــیر، شیره 
جان مادر است«. 

هــم چنین دوران مراقبت دائم و شــبانه 
روزی از فرزنــد، دورانی اســت که مادر 
باید بــه تمــام نیازهای کودکی پاســخ 
بر  گوید؛ کودکــی که هیچگونــه قدرت 
بیان نیازهای خود ندارد، اگر دردی دارد 
نمی تواند محل درد را تعیین کند، و اگر 
ناراحتی از گرســنگی و تشنگی و گرما و 
ســرما دارد قادر به بیان آن نیســت، جز 
اینکه ناله ســر دهد و اشک ریزد، و مادر 
باید با کنجکاوی و صبــر و حوصله تمام 
یــک یک این نیازها را تشــخیص دهد و 

برآورده کند.

بیماري های مختلفــی که در این دوران 
دامان نــوزاد را می گیرد و مــادر باید با 
شــکیبایی فــوق العاده به مقابلــه با آنها 
برخیــزد مشــکل دیگری اســت. نظافت 
فرزند در این دوران مشــکلی است طاقت 
فرســا، و تامین غذای او که از شیره جان 

مادر گرفته می شود ایثاری است بزرگ.

آری »مــادر« در طول حدأقل ســی ماه 
بزرگترین ایثار و فــداکاری را هم از نظر 
روحــی و عاطفی، و هم از نظر جســمی، 
و هــم از جهت خدمات در مورد فرزندش 

انجام می دهد.

 جالب اینکه خداوند در آغاز آیۀ شــریفه 
قــرآن، توصیه در باره هر دو می کند ولی 
به هنگام بیان زحمــات و خدمات، روی 
زحمــات مــادر تکیه می کنــد و تنها از 
ناراحتي های مادر ســخن به میان آورده 
و ســخنی از پدر در میان نیست که البته 
نــه به خاطر عدم اهمیت آن اســت، چرا 
که پدر نیز در بســیاری از این مشکالت 
شریک مادر اســت، ولی چون مادر سهم 
بیشــتری دارد بیشــتر روی او تکیه شده 
است تا انسان متوجه ایثارگري های مادر 

و حق عظیم او گردد. 

بی شــک این شکرگزاری ها افزون بر این 
که باعث پرورش روح انســان می شــود، 
آحاد جامعه را به اکرام و احترام بیشــتر 
به مادر تشــویق می کند و اگر می بینیم 

در دنیای امروز طی مراسمی از مقام مادر 
قدردانی می کنند برای همان آثار مثبتی 
اســت که این کار در ارتقای قدرشناسی 
عمومی مــردم از مقام مادر و پیشــرفت 

جامعه دارد.

حضــرت عیســی علیه الســالم و 
قدرشناسی از مادر

گرچه حضرت مســیح علیه الســالم که 
به فرمان نافــذ پــروردگار از مادر بدون 
پدر تولد یافت ولــی همین اندازه که در 
آیه شــریفۀ قــرآن کریم از زبــان او می 
خوانیم»و بــرا بوالدتي ؛، مــرا نیکوکار و 
قــدردان و خیرخواه، نســبت بــه مادرم 
قرار داده اســت« که در مقام بر شمردن 
افتخارات خود نیکوکاری نســبت به مادر 
را ذکر می کند و دلیل روشنی بر اهمیت 
مقام مادر و قدرشناسی آن حضرت است. 
چرا که قدرشناسی از حقوق مادر، انسان 
را به مقام قرب الهی می رساند، و مشمول 

الطاف خاص خداوند قرار می دهد .

به  نسبت  مادر  به  احسان  در  اولویت 
و  علیه  اهلل  پیامبر صلی  در کالم  پدر 

آله

اســالم برترین احترام را برای پدر و مادر 
قائل اســت، بــه نحوی که کــه حتی در 
صورت مشــرک بودن، و دعوت به شرک 
کردن که منفورترین کارها در نظر اسالم 
است باز حفظ احترام آنها را در عین عدم 
پذیرش دعوت آنها به شــرک واجب می 

شمرد.

در قــرآن نیز ذکر نیکی بــه پدر و مادر، 
بالفاصلــه بعد از مبارزه با شــرک، و قبل 
از دســتورهای مهمی همانند تحریم قتل 
نفــس، و اجرای اصول عدالــت، دلیل بر 
اهمیت فــوق العاده حق پــدر و مادر در 

دستورهای اسالمی است.

اهمیت نیکی به پدر و مادر وقتی روشن تر 
می شود که توجه کنیم به جای »تحریم 
آزار پدر و مادر« ، موضوع احسان و نیکی 
کردن» َو بِالْوالَِدیِْن إِْحساناً؛ نسبت به آنها 
نیکی کنید«، ذکر شــده اســت، یعنی نه 
تنها ایجاد ناراحتی برای آنها حرام اســت 
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بلکه عالوه بر آن، احسان و نیکی در مورد 
آنان نیز الزم و ضروری است.

لذا حق پدر و مادر از مســائلی اســت که 
در قرآن مجید زیاد روی آن تکیه شــده 
و کمتر موضوعی اســت که این قدر مورد 
تاکید واقع شــده باشد، و در پنج مورد از 
قرآن، بعد از توحید قرار گرفته اســت  از 
این تعبیرهای مکرر استفاده می شود که 
میان ایــن دو ارتباط و پیوندی اســت و 
در حقیقت چنین اســت چون بزرگترین 
نعمت، نعمت هســتی و حیات اســت که 
در درجــه اول از ناحیه خدا اســت، و در 
مراحــل بعد به پدر و مــادر ارتباط دارد، 
زیرا که فرزند، بخشی از وجود پدر و مادر 
اســت، بنا بر این ترک حقوق پدر و مادر، 

هم دوش شرک به خدا است.

امــا در این میــان، رعایت حــق مادر از 
اولویــت بیش تــری برخوردار اســت به 
نحوی که رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله 
در کالمی گهربــار، فرزندان را به اولویت 
نیکــوکاری درباره مادر توصیه فرموده اند؛ 
در حدیثی از امام صادق علیه السالم می 
خوانیم: مردی نــزد پیامبر صلی اهلل علیه 
و آله آمد و عرض کرد: »یا رسول اهللَّ من 
ابر؟ قال امک، قال ثم من؟ قال امک! قال 
ثم من قال امــک! قال ثم من قال اباک!؛ 
ای پیامبر بــه چه کســی نیکویی کنم؟ 
فرمــود: به مادرت، عرض کــرد بعد از او 
به چه کســی؟ فرمود: به مادرت، بار سوم 
عرض کرد بعد از او به چه کسی؟ فرمود: 
به مادرت، در چهارمین بار که این سؤال 

را تکرار کرد، فرمود: به پدرت« ،

اولویت حق مادر

آری حــق مــادر حتی از حق پــدر برتر 
اســت و به قدری گســترده و مهم است 
که رسول خدا صلی اهلل علیه وآله فرمود: 
هرگاه در نماز مستحب بودی و پدرت تو 
را فرا خواند، نمازت را قطع نکن؛ ولی اگر 
مادرت تو را فرا خوانــد نمازت را قطع و 

اجابتش کن.،

فزونی نیکی به مادر

و یا امام باقر علیه الســالم که می فرماید: 

حضرت موسی بن عمران علیه السالم سه 
بار به خدا عرض کــرد: پروردگارا! به من 
توصیه ای کن! خدای ســبحان در هر سه 
بار فرمود: تو را به خودم سفارش می کنم؛ 
آن گاه عرض کرد:  پروردگارا! مرا سفارش 
کــن! فرمود: تــو را ســفارش می کنم به 
پــروردگارا!  مادرت. ســپس عرض کرد: 
مرا ســفارش کن. فرمود: تــو را به مادت 
ســفارش می کنم. باز گفت: پــروردگارا! 
مرا ســفارش کن. فرمود: تــو را به پدرت 

سفارش می کنم.،

حق مادر؛ دو برابر حق پدر

از این جهت است که اما باقر علیه السالم 
فرمود: حق مادر از نیکی، دو سوم و برای 

پدر یک سوم است.،

بی شک شرح درد و رنج های مادر در راه 
پرورش فرزند هم به خاطر این اســت که 
محســوس تر و ملموس تر است، و هم به 
خاطر این که زحمات مادر در مقایســه با 
پدر از اهمیت بیشتری برخوردار است، و 
به همین دلیل در روایات اســالمی تاکید 

بیشتری در مورد مادر شده است.

چرا بهشت زیر پای مادران است؟

بدون شــک اگر زحمــات فراوانی را که 
مــادر از هنــگام حمل تا وضــع حمل و 
دوران شــیرخواری و تا زمان بزرگ شدن 
او تحمــل می کند، رنج هــا و تعب ها و 
بیداري ها و بیماري ها و پرســتاري ها را 
که او با آغوش باز در راه فرزند خود پذیرا 
می گردد در نظر بگیریم، خواهیم دید که 
هر قدر انسان در این راه بکوشد باز هم در 

برابر حقوق مادر بدهکار است.

در حدیث دیگری که در بسیاری از کتب 
آمده اســت پیامبر صلــی اهلل علیه و آله 
فرمود:»الجنۀ تحت اقدام االمهات؛ بهشت 
زیر پای مادران اســت«، لذا تنها از طریق 
خضوع و همچون خاک راه بودن در برابر 

آنها می توان به بهشت برین راه یافت.

جهاد یا ماندن در کنار مادر؟!

بــا اینکه جهاد یکی از مهــم ترین برنامه 
های اســالمی اســت، اما تا جنبه وجوب 

عینــی پیدا نکند، یعنــی داوطلب به قدر 
کافی باشــد، در خدمت پدر و مادر بودن 
از آن مهم تر اســت و اگر موجب ناراحتی 

آنها شود شرکت در جهاد جایز نیست.،

در حدیثی از امام صادق علیه السالم می 
خوانیم که مردی نزد پیامبر صلی اهلل علیه 
و آله آمد و عرض کرد: من جوانی بانشاط 
و ورزیده ام و جهاد را دوســت دارم، ولی 
مادری دارم که از شــرکت من در جهاد 
غمناک می شــود. حضرت فرمود: »ارجع 
فکن مــع والدتک فوالــذي بعثني بالحق 
النســها بک لیلۀ خیر من جهاد في سبیل 
اهلل ؛ برگرد و با مادر خویش باش، قســم 
به خدایی که مرا به حق مبعوث ســاخته 
است، اگر یک شب مادر با تو مأنوس باشد 
بهتر است از یک سال جهاد در راه خدا«. 
و یا در تعبیر دیگــری از پیامبر صلی اهلل 
علیه و آله مــی خوانیم:» أ لک والدۀ قال 
نعم قــال ل فان الجنۀ تحــت قدمها؛ آیا 
مــادری داری عرض کرد آری، فرمود: در 
خدمت مــادر باش که بهشــت زیر پای 

مادران است«،

بی شــک در مورد سایر واجبات کفایی و 
نیز مســتحبات، مسأله چنان است که در 

مورد جهاد گفته شد.

آیا می توان حق مادر را ادا کرد؟

در حدیثی به این مضمون از پیامبر صلی 
اهلل علیــه و آلــه آمده اســت؛ که مردی 
مشــغول طواف بود و مادر پیــر و ناتوان 
خود را بــر دوش گرفته و طواف می داد، 
پیامبــر صلی اهلل علیــه و آله را در همان 
حال مشــاهده کرد عرض کرد : هل ادیت 
حقها ؛آیا حق مــادرم را با این کار انجام 
دادم، پیامبر در جواب فرمود: ال و ال بزفرۀ 
واحدۀ؛ نه حتی جبران یکی از ناله های او 

را به هنگام وضع حمل نکردی!

مادر؛  مقام  از  تجلیل  آخر:)  ســخن 
نشانۀ مسلمان واقعی(

اصوال دیــن مجموعه ای اســت از آداب 
اســت؛ ادب در برابر خدا، ادب در مقابل 
پیامبــر صلی اهلل علیه و اله و پیشــوایان 
الســالم، ادب در مقابل  معصوم علیهــم 

اســتاد و معلــم، و پدر و مــادر، و عالم و 
دانشمند.

در این بین پدر و مادر به ســال هایی از 
عمر می رســند که نگهداری و تحملشان 
مشــکل می شــود، اینجا اســت که باید 
فرزندان، امتحان خــود را در زمینه حق 
شناســی و اطاعت فرمان خدا بدهند، و از 
پدران و مادران به بهترین وجه نگاهداری 

کنند.

لذا هر کس شایسته نام انسان و مسلمان 
واقعی اســت باید در برابر پدر و مادر حق 
شناس باشــد، و احترام و تکریم و نیکی 
به آنها را در تمام عمر فراموش نکند، هر 
چند با این اعمــال هرگز نمی تواند دین 

خود را به آنها ادا کند.

به  نیکی  مساله  البته 
پــدر و مادر از اصول 

انســانی است که حتی 
کســانی که پایبند به دین 

و مذهبی نیســتند نیز طبق الهام 
فطرت به آن جذب می شــوند، بنا بر 
این آنها که پشــت پا بــه این وظیفه 
بــزرگ می زننــد، نه تنها مســلمان 

واقعی نیســتند که نام انســان برای آنها 
شایسته نیست.
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معرفی کتاب
سیری در کتاب 

»آیت اهلل العظمی ناصر مکارم شیرازی به روایت اسناد ساواک«

از آغاز جریان مبارزه با استبداد و استعمار، 
همواره حوزه های علمیــه و مراجع معظم 
تقلید و علماء و مدرســین این نهاد مقدس 
دین، در صف مقدم این حرکت قرار داشته 
و با عطف توجه به شرایط زمانی و مکانی و 
متناسب با موقعیتی که در آن واقع بوده اند، 

در این مسیر گام برداشته اند.

آیــت اهلل العظمی مکارم شــیرازی)مدظله 
العالی( یکی از ســتاره های درخشــان این 
آسمان اســت که از دوران جوانی با نبوغ و 
استعدادی سرشار، در طریق مبارزه وارد شد 
و به روشــنگری مردم به ویژه نســل جوان 

پرداخت.

اولین ســند فعالیت های سیاسی ایشان، به 
دو ماه پایانی عمر دولت دکتر محمد مصدق 
و نه ســال پیش از نهضت امام خمینی)ره( 
یعنی آنگاه که طلبه ای ۲7 ساله بودند، باز 

می گردد.

بــا آغاز نهضت، و مخالفــت امام با تصویب 
الیحه انجمن های ایالتی و والیتی در سال 
1341ش، شــور و هیجان فراوانی در مسیر 
مبارزه ایجاد شد که آیت اهلل العظمی مکارم 
شیرازی خود، در شمار یکی از شورآفرینان 

این حرکت بودند.

برپایی جلســات ســخنرانی با طعم مسائل 
اعتقادی و رنگ و بوی سیاسی در شهرهای 
مختلف ایران، ایشــان را بــه عنوان یکی از 
شخصیت های تأثیرگذار در حرکت فرهنگی 
انقالب اسالمی معرفی نمود و به دلیل همین 
اقدامات، دســتگیری هــا و مزاحمت های 
نیروهای امنیتی و در نهایت، تبعید ایشان در 
ماه های پایانی عمر رژیم شاهنشاهی، زینت 

بخش پرونده مبارزاتی معظم له گردید.

اینگونه است که مرکز بررسی اسناد تاریخی 
که وارث انبوهی از اســناد پنهان ســازمان 
اطالعات و امنیت رژیم پهلوی است، بر خود 
فرض دانست تا با انتشــار کتاب »آیت اهلل 
العظمی ناصر مکارم شیرازی به روایت اسناد 
ســاواک )خرداد 133۲ - اســفند 1351( 
اســناد مبارزات و فعالیت های شبانه روزی 
عالمی وارسته را با وجود موانع و محدودیت 
های فراوانی که بر ســر راه ایشان پدید می 
آوردنــد در معــرض عمــوم عالقمندان به 
مطالعه در تاریخ انقالب اســالمی قرار دهد 
و امکان دسترسی دانشنامه نویسان و رجال 
پژوهان و محققان و پژوهشــگران ارجمند 
عرصــه تاریخ را به این گنجینه ارزشــمند 

فراهم و تسهیل نماید. 

معرفی اجمالی اثر

کتاب »آیت اهلل العظمی ناصر مکارم شیرازی 
به روایت اســناد ســاواک )خرداد 133۲ - 
اســفند 1351( مروری است بر زندگینامه، 
مبارزات و فعالیت  های معظم له تا پیروزی 
انقالب اســالمی بر مبنای اسناد گردآوری 
شده در دو مجلد، جلد اول آن گستره زمانی 
خرداد 133۲ تا 1351 را در برداشــته و در 
جلد دوم اســناد فروردین 135۲ تا دی ماه 

1357 ارائه شده است.

اسناد ارائه شده در کتاب گستره ای به وسعت 
جغرافیای ایران دارد و به فعالیت های آیت اهلل 

العظمی مکارم شیرازی در شهرهای شیراز، 
آبادان، خرمشــهر، تهران، تبریز،اصفهان ... 
می پردازد، و به خوبی پشتکار این عالم ربانی 
در جریان نهضت امــام خمینی رحمه اهلل 
علیه را نشان می دهد. هم چنین چگونگی 
ســازماندهی فرهنگی عالمی اندیشــمند و 
نوآور را در عرصه های مختلف تبلیغ، تألیف 
و تدریس به تصویر می کشــد. و خواننده را 
در جریان مبارزات یکی از فعال ترین چهره  

های روحانی کشور قرار می دهد.

ساختار اصلی کتاب

عناوین اصلی کتاب اول عبارت است از:

1. سخن ناشر ۲. زندگینامه 3. تحصیالت 4. 
مبارزات سیاسی 5. آیت اهلل مکارم شیرازی 
در شــیراز 6. آیت اهلل مکارم شــیرازی در 
آبادان و خرمشهر 7. آیت اهلل مکارم شیرازی 
در تهــران 8. آیت اهلل مکارم شــیرازی در 
کرمان 9. آیت اهلل مکارم شــیرازی در خرم 
آباد 10. آیت اهلل مکارم شیرازی در سبزوار 
11. آیت اهلل مکارم شیرازی در بهشهر 1۲. 
مجله درس هایی از مکتب اسالم 13. مجمع 
علمی نجات نسل جوان 14. آیت اهلل مکارم 
شیرازی و آیت اهلل شریعتمداری 15. اسناد 

16. فهرست اعالم 17. ضمائم 18. تصاویر

عناوین اصلی کتاب دوم عبارت است 
از:

1. آیت اهلل مکارم شــیرازی در مسجد ارک 
تهران ۲. آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در 
حسینیه بنی فاطمه )س( 3. آیت اهلل  العظمی 
مکارم شیرازی در مسجد امام حسین علیه 
 السالم 4. آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در 
مسجد حضرت امیر علیه  السالم 5. آیت اهلل 
العظمی مکارم شیرازی در شهرستان دماوند 
6. ادامــه حضــور آیت اهلل العظمــی مکارم 
شــیرازی در آبادان 7. ادامه حضور آیت اهلل 
العظمی مکارم شیرازی در شیراز 8. مجمع 

علمی نجات نسل جوان 9. آیت اهلل مکارم در 
دوران اوج گیری انقالب اسالمی 10. پیروزی 
انقالب اسالمی 11. تألیفات و خدمات ارزنده 
1۲. اسناد 13. فهرســت اعالم 14. ضمائم 

15. تصاویر

برشی از کتاب: 

)شــرحی از زندگی معظم له توســط 
ساواک در سال 1347(

موضوع:شرح حال مکارم

ناصر مکارم شــیرازی در ۲۲ شعبان 1347 
قمــری برابر بهمن ماه 1307 شمســی در 
شــهر شــیراز از میان خانــواده ای متصف 
به فضایل و مــکارم اخالقی دیده به جهان 
گشــود. تحصیالت ابتدایی را در دبســتان 
)زینت( به پایان برد، از آن پس در دبیرستان 
)شاهپور( همان شهر تحصیالت متوسطه را 
به اتمام رسانید و در دوران تحصیل همواره 
در ردیف شاگردان ممتاز قرار داشت و با این 
که استعداد زیادی در تحصیل از خود نشان 
داد به جای آن که راه دانشگاه را پیش گیرد 
عالقه و توجهش به علوم اســالمی معطوف 

گردید.

آقــای مــکارم در آغاز در یکــی از مدارس 
دینی شیراز )مدرسه آقا باباخان( به تحصیل 
مقدمات علوم اســالمی پرداخت و صرف و 
نحو و منطــق و معانی و بیان و بدیع را نزد 
اساتید آن ســامان به پایان رسانید و آنگاه 
توجه خود را به فقه و اصول معطوف داشت 

و سطوح را در زادگاه خود به انجام برد.

آقای مکارم برای ادامه تحصیالت در رشته 
علوم اســالمی در اواخر بهمــن ماه 13۲4 
شمســی به قم آمد و در حــوزه علمیه این 
شهر به کســب دانش پرداخت و مدت پنج 
سال از محضر اساتید و مدرسین بزرگ بهره  
ها اندوخت و مورد توجه قرار گرفت. در سال 
13۲8 شمســی به قصد تحصیل و تکمیل 
معلومات به نجف اشــرف عزیمت کرد و در 
مجلس درس آیت اله حکیم و آیت اله خویی 
شرکت جســت و تقریرات آن دو را نوشت 
و به دریافت اجازه اجتهاد نائل گشــت. در 
ســال 1330 به عزم اقامت در حوزه علمیه 
قم، نجف را تــرک گفت و از محضر آیت اله 

بروجردی اســتفاده کرد و رشته علوم عقلی 
را نزد عالمه سیدمحمدحســین طباطبایی 
فراگرفت آنــگاه به تدریس ســطوح عالیه 
پرداخت و اکنون از مدرسین )دارالتبلیغ( به 

شمار می رود.

آقــای مکارم در ســال 1330 کتابی به نام 
)جلوه حق( پیرامون اصول صوفیگری انتشار 
داد و از طرف آیت اله بروجردی مورد تشویق 
قرار گرفت و در سال 133۲ کتاب دیگری از 
او به چاپ رسید به نام )فیلسوف نماها( که با 
استقبال زیادی روبرو گردید و موضوع کتاب 
رد بر نظریات مادیگری و فلسفه ماتریالیسم 
است و تاکنون شــش بار به چاپ رسیده و 
در سال 1333به عنوان بهترین کتاب سال 
شناخته شد و بزرگترین جایزه از طرف بنیاد 

پهلوی به آن تعلق گرفت.

آقای مکارم در ســال 1336 بــا همکاری 
جمعی از فضالی حوزه علمیه قم به انتشار 
مجله مکتب اسالم همت گماشت که مورد 
استقبال بی سابقه عموم واقع شد و در میان 
مجالت اســالمی جایی باز کــرد و امروز از 
لحاظ تیراژ در درجه اول قرار دارد و هر ماه 

تعداد 36000 شماره از آن چاپ می شود.

از فعالیــت  های اجتماعی دیگر آقای مکارم 
تأسیس و تشکیل )مجمع علمی نجات نسل 
جوان( اســت که طالب و دانشجویان را به 
ســوی خود جلب کرد و با تشکیل جلساتی 
ایرادات و اشــکاالت آنان را پاسخ می گفت 
و هــم اکنون جمعی از نویســندگان حوزه 

پرورش یافته ی او هستند.

آقــای مکارم تألیفات دیگــری نیز دارد که 
بدین شرح اســت . 1 . آفریدگار )جهان( ۲ 
. چگونه خدا را بشناسیم 3 . رهبران بزرگ 
و مسئولیت  های بزرگتر 4 . داروینیسم و یا 
آخرین فرضیه تکامل 5 . نبوت خاصه پیامبر 
اســالم 6 . قواعد فقهیه 7 . ترجمه جلد اول 
تفسیر )المیزان( 8 . بحثی درباره ماتریالیسم 
و کمونیسم 9 . ترجمه کتاب اصل الشیعه و 

اصولها.

آقای مکارم نویسنده  ای معروف و گوینده  ای 
توانا و شــاعری خوش  ذوق است. آثار قلمی 
او عالقمندان زیادی دارد و بیان او در منبر 

رسا و جذاب اســت و اشعارش دارای لطف 
خاصی می باشد.

آقای مکارم جوانی متواضع و فروتن و خوش 
برخورد اســت و عالقه دارد طالب با زمان 
پیش بروند و دانش خود را با مقتضیات عصر 
منطبق سازند. از تظاهر به قدس و ریاکاری 
ابراز انزجار می کند. مســائل اجتماعی را با 
روشــن بینی می نگرد. در میان دوستانش 
به یک دندگی شــناخته شده و معتقدند که 
مکارم در کارهای اجتماعی همواره می کوشد 
جنبه رهبری داشته باشد و شخصیت خود را 

در میان دیگران حفظ کند.]1[

از حجم اســناد ساواک درباره خودم تعجب 
کردم

معظم له در مراسم رونمایی از دو جلد کتاب 
درباره فعالیت  ها و مبارزات انقالبی خود به 
روایت اسناد ساواک، گفت: وقتی این کتاب  
ها را به من نشان دادند، از حجم این اسناد 
متعجب شــدم و البته خاطرات فراوانی نیز 

برای بنده زنده شد.

ایشان تصریح کرد: این اسناد نشان از تقید 
ساواک به تعقیب افرادی مانند بنده داشته 

است.

مرجع عالیقدر جهان تشــیع یادآور شــد: 
انتشار این اسناد می تواند در درک بسیاری 
از مسائل و شرایط پیش از انقالب کمک کند 
و الزم اســت برای فهم تاریخ گویای انقالب 

این اسناد را مطالعه کرد.

 معظم له با تقدیــر از وزارت اطالعات برای 
انتشــار این اســناد اضافه کرد: رونمایی از 
این دو جلد کتاب که مجموعه  ای از اسناد 
ســاواک است، کار خوبی اســت که باید از 
زحمت  های فراوان انجام شده برای آن باید 

تقدیر کرد.

الزم به ذکر است این اثر نفیس، نخستین بار 
در ســال 1396 هجری شمسی در دو جلد 
مجموعاً در 1688 صفحه در قطع وزیری، به 
همت انتشارات مرکز بررسی اسناد تاریخی 
وزارت اطالعات به زیور طبع آراســته شده 

است.
]1[ آیت اهلل العظمی ناصر مکارم شــیرازی به روایت اسناد ساواک، جلد 
اول، صفحه 330 و 331، مرکز بررســی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 
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معارف اسالمی

نقش متکلمان شیعه در کالم سیاسی با محوریت »والیت فقیه«
چکیده : 

کالم سیاســی یکی از شاخه های معرفتی 
کالم اســالمی اســت که دربــاره نقش 
موضوعــات اعتقادی  در زندگی سیاســی 
معرفت،  این  برجسته شدن  می کند.  بحث 
از آغاز بر محور بحــران خالفت و امامت 
بعد از رســول اهلل)ص( در جامعه اسالمی 
بود. تمرکز کالم سیاسی به صورت سنتی 
در مکتــب اهل البیت)ع( بر تبیین جایگاه 
و مشــروعیت الهی امامان دوازده گانه)ع( 
بــود و در عصــر غیبت امــام زمان)عج( 
پیرامــون »نیابــت« و جانشــینی از آن 
حضرت بحث می کند. در مســئله والیت 
فقیــه این پرســش مطرح اســت که آیا 
خداونــد در مورد حکومت در عصر غیبت 
دستور خاصی داده و تکلیفی معین کرده 
است یا خیر؟ اگر از نظر کالمی ثابت شود 
که خداوند فقیه عادل را در این دوران بر 
امت والیت داده داده است، از این مطلب 
دو نتیجه فقهی به دســت می آید؛ نخست 
آن که بر فقیه واجد شرایط واجب است که 
وظیفه خود را انجام دهد و از مســئولیت 
شــانه خالی نکند. دوم این کــه بر مردم 
واجب است از فقیه واجد شرایط که ولی 
از  جامعه است اطاعت نمایند و سرپیچی 

فرمان او معصیت است... .

نقش متکلمان شیعه در کالم سیاسی 
با محوریت »والیت فقیه«

الف( رهیافت کالم سیاسی به والیت فقیه

1. هویت معرفتی کالم سیاسی

دانش کالم سیاسی، یکی از زیرشاخه های 
معرفتی کالم اســالمی است که پیرامون 
اراده، فعــل و جعل الهی دربــاره حیات 
سیاســی بحث می کند. این دانش به همه 
ابعاد دینی و الهی زندگی سیاسی انسان ها 
توجه دارد، اما شرایط سیاسی پدید آمده 

در مورد جانشینی رسول اهلل)صلی اهلل علیه 
واله وسلم( موضوع محوری این دانش را بر 
بحران خالفت و امامت در جامعه اسالمی 
متمرکــز نمود. به گونه ای کــه در مکتب 
سیاسی  کالم  الســالم(  اهل البیت)علیهم 
بر تبیین جایگاه و مشروعیت الهی امامان 
دوازده گانه، تمرکز یافت و در عصر غیبت 
امام زمان)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( 
هم بر موضوع »نیابت« و جانشینی از آن 

حضرت اهتمام ورزید.

الســالم(  ائمه)علیهم  حضــور  دوران  در 
منازعات سیاســی بر سر این که چه کسی 
باید رهبــری جامعه اســالمی را برعهده 
بگیرد، ســبب تشــدید اختالفات شد. در 
اعتقادی  مکاتــب  اختالف نظرها،  ســایه 
بخش  شــکل گرفت.  سیاسی  و نحله های 
بزرگی از مســلمین با مشــاهده شرایط 
پیش آمــده، رویــه جاری انتخــاب چهار 
خلیفه نخســت را به عنوان هنجار مقبول 
پذیرفتند و آن را به مســئله فرعی فقهی 
مبدل ساختند، اما شــیعه با نگاه اصولی 
فراتر از شــیوه انتخاب و افــراد منتخب، 
بــر این بــاور بود کــه رهبری سیاســی 
اســت و مشروعیت آن  الهی  امری  امت، 
نمی تواند صرفاً بــر پایه بیعت و مقبولیت 
مردمی و با اتکاء بر ِخرد انســانی حاصل 
گردد. استمرار مجادالت کالمی در جامعه 
اســالمی، در قرن چهارم و با ظهور پدیده 
غیبت امام دوازدهم)عجل اهلل تعالی فرجه 
الشــریف(، کالم سیاسی شــیعه را وارد 

مرحله جدیدی کرد.

عالمــان شــیعی،  در شــرایط جدیــد، 
خویش  و معرفتی  اعتقــادی  بن مایه های 
را در قبــال گفتمان های رقیب برجســته 
دیــن  از  حمایــت  در  آنهــا  ســاختند. 
اهل البیت)علیهم  مکتــب  و آموزه هــای 
الســالم( با منطــق اثباتی به اســتنباط، 

تبیین دیــن و دفاع عقلی و نقلی به دفاع 
از آموزه هــای دینــی اهتمــام  ورزیدند. 
روش های تبیینــی و دفاعی آنها در قالب 
دانش اعتقادات بازســازی شد و با عنوان 
»علم الذات  »علم التوحید«،  کالم«،  »علم 
اصول الدیــن«،  »علــم  والصفــات«، 
»علم العقایــد«، »الفقه االکبــر« مشــهور 
گردیــد. به همین ســبب کالم را علمــی 
می دانند کــه درباره اصول دین اســالم 
بحث می کند و بر حقانیت آنها اســتدالل 

می کند و از آنها دفاع می  نماید.

مکتــب کالمی شــیعه به دلیــل جایگاه 
گفتمانی خود از ابتدا، صبغه سیاسی خود 
را در رقابــت با مکاتب دیگر کــه نوعاً با 
قدرت سیاســی حاکم همراه بودند، حفظ 
کرد و موضوع امامت و رهبری سیاســی 
جامعه اسالمی برای آنها همواره مقوله ای 
بر ذهن  و انضمامــی،  هویتــی  واقعــی، 
و رفتار سیاســی متکلمان شــیعی حاکم 
بود. به همین دلیل، کالم سیاســی شیعه، 
حــوزه مطالعاتی مســتقلی نبــود، بلکه 
همه کالم شــیعه، سیاسی بود. اگرچه در 
دوره اخیر، به دالیل گســترش موضوعات 
بینارشــته ای در حوزه سیاســت، رویکرد 
مستقل سازی »کالم سیاسی« مطرح شد 
تا آراء و اندیشــه های اعتقادی مسلمانان 
در بــاب سیاســت و زندگــی اجتماعی 
به صورت تخصصی، بازسازی شود. خصلت 
بینارشته ای کالم سیاســی، آن را در هر 
دو حوزه »علم کالم« و »علم سیاســت« 

مطرح ساخته است.

براســاس هــر دو رویکرد، نقــش ربوبی 
»خداونــد و وحی و آموزه هــای وحیانی 
و باورهــای ایمانــی« در هدایت، تربیت، 
اجتماعی،  مناســبات  در  و رهبری  تدبیر 
موردنظــر اســت. بنابراین اگــر موضوع 
سیاســت »قدرت« به معنای عام اســت، 

موضوع کالم سیاســی »قــدرت مقید به 
نقش الهی« اســت. در دانش سیاســت، 
سیاســی،  قــدرت  ویژگــی  مهم تریــن 
بر  تأثیرگذاری  توانایــی  از  برخــورداری 
رفتار دیگران اســت. حقیقت آن است که 
مهم تریــن عنصر تأثیرگــذاری و برترین 
سازوکار اعمال قدرت در پدیده »دولت«، 
قابل تحقق  »حکومت« و »نظم سیاسی« 
اســت. به همین ســبب در همه رویکردها 
الگوی »دولت«  ارائه  و مکاتب سیاســی، 
در اولویت قرار گرفته است و همین تصور 
به وجود آمده اســت که موضوع سیاست 

»دولت یا حکومت« است.

در کالم سیاســی هــم همیــن انتظــار 
وجــود دارد که بدانیــم در ربوبیت الهی 
برای اداره زندگی سیاســی بشر چه نوع 
نظم سیاســی، دولت، حکومت و قدرتی، 
طراحی و مشــروع شــده اســت. اهتمام 
شیعه به مســئله امامت و رهبری جامعه 
اســالمی و اتخاذ آن به عنــوان یک اصل 
اعتقــادی، صبغه سیاســی دانش کالم را 
برجسته ســاخته است. متکلمان براساس 
مبانی عقلی و نقلی خود، معتقد به انتقال 
رهبری سیاســی از امــام معصوم)علیهم 
الســالم( به »فقیه جامع الشرایط« بودند. 
نکته مهم در کالم سیاســی شــیعه این 
و انحصاری  دانــش، صنفــی  که  اســت 
نشــد و به یک گروه به نــام »متکلمان« 
بریده از فلســفه و فقه، اختصاص نیافت. 
به همین دلیل است که در بررسی موضوع 
این مقاله متکلمان شیعی را در سه عرصه 
معرفتی و جست وجو نمودیم و به دیدگاه 
هر ســه گروه به مقوله والیت فقیه، استناد 

خواهیم کرد.

متکلمــان عقل گــرا که شــهرت آنها در 
خانواده فیلســوفان است، با نگاه عقلی به 
تبیین و دفاع از عقاید برخاسته اند. هویت 
علمی آنهــا بیش تر با دانــش عقلی آنها 
شناخته می شــود. همانند حکیم خواجه 
نصیرالدین طوســی صاحب کتاب کالمی 
شهید  اســتاد  به تعبیر  که  تجریداالعتقاد 
مطهری کالم بعد از خواجه به کلی تغییر 
کرد و بیش تر رنگ فلسفی به خود گرفت 

و تا حــد زیادی کالم از ســبک حکمت 
جدلی به ســبک حکمت برهانی نزدیک 
شــد.)۲( ایشــان تصریح دارند به این که 
» کالم بعد از خواجــه بیش از نود درصد 
رنگ فلسفی به خودگرفت و پس از تجرید 
همه متکلمین اعم از اشــعری و معتزلی 
از همــان راهی رفتند که این فیلســوف 
و متکلم بزرگ شیعی رفت.)3( هم چنین 
فیلســوفانی چون، بوعلی ســینا، فارابی، 
دارای  و صدرالمتألهین شیرازی  میرداماد 

رویکرد کالمی بوده اند.

متکلمان نقل گرا که شهرت آنها به واسطه 
اما رویکرد کالمی  فقیه بودن شان اســت، 
برجســته ای دارند. هماننــد؛ عالمه حلی 
صاحــب کتاب کشــف المراد فی شــرح 
تجریداالعتقــاد و محقــق کرکی صاحب 
رســاله کالمــی نفحات الالهــوت)4( که 
آن را در 917ق در ایران نگاشــته است. 
دسته ســوم متکلمان اعتقادگرا که ضمن 
برخــورداری از دانش های دیگر شــهرت 
اعتقادی آنها برجســته است. در حقیقت 
این دسته به نوعی در دانش کالم تمحض 
و تمرکز دارند و از عالمان برجســته این 
دانش شــناخته می شــوند. همانند شیخ 
مفیــد صاحب کتاب اإلفصــاح فی اإلمامۀ 
الشــافی  کتاب  صاحب  و ســیدمرتضی، 

فی االمامۀ و کتاب االمالی.

بــه  اعتقادگــرا  متکلمــان  رویکــرد   .۲
»والیت فقیه«

نــوع متکلمــان اعتقادگرای آغــاز عصر 
غیبت، در آثار خود، پیامبر)صلی اهلل علیه 
واله وسلم( را متولی دین و دنیای مردم، 
دانســته اند و بعد از وی امامت را از اصول 
مکتب تشیع تلقی  کرده و جایگاه آن را با 
نــص و انتصاب به نیابــت از پیامبر)صلی 
اهلل علیه واله وسلم( دانســته اند.)5( آنها 
امامــت را ریاســت عامــه در دین و دنیا 
تعریف کرده اند: »االمام هو االنسان الذی 
له رئاسۀ عامۀ فی امور الدین و الدنیا نیابۀ 
عن النبی)صلی اهلل علیه واله وسلم(«،)6( 
امامــان معصوم)علیهم الســالم( در دوره 
و سیاســی  علمی  مرجعیت  خود،  حضور 

جامعــه را برعهده داشــته اند و در دوره 
غیبت صغــرای امــام دوازدهم)عجل اهلل 
تعالی فرجه الشریف( نائبان خاص با نصب 
خاّص آن حضرت در قالب وکالی چهارگانه 
از طــرف او با مردم در ارتباط بودند و در 
دوره غیبت کبری با ارشــادات و اشاراتی 
که در روایات ائمه)علیهم الســالم( وجود 
داشت و براساس نصوص دینی و ضرورت 
عقلی اســتمرار دین و هدایت، اعتقاد به 
جانشــینی)7( در چارچوب »نیابت عام« 
از طرف حضــرت حجت)عجل اهلل تعالی 
فرجه الشــریف( در میان متکلمان شیعه، 

مطرح بوده است.)8(

با این وجود برخی فقیهان، به رغم اعتقاد 
کالمــی فــوق، به دلیل تمرکز بــر منابع 
موجود  نارســایی های  مالحظه  و با  نقلی 
نیابت  ابهاماتــی درباب  در روایات، دچار 
سیاســی بوده اند و پیوسته این سؤال در 
ذهن آنها وجود داشته که با عدم دسترسی 
به معصوم، مرجعیت سیاســی جامعه چه 
سرنوشــتی پیدا می کنــد؟ آیا رهبری در 
عصر غیبــت، تعطیل پذیر اســت و کلیه 
ایــن دوران،  شــئون و اختیارات آن در 
متوقف می شود؟ یا شیعیان همانند دیگر 
مسلمانان باید در برابر هر دولتی که قدرت 
را به دســت گرفت، تســلیم بوده و همه 
اختیارات رهبری را متعلق به آنها بدانند؟ 
یا اشخاص خاص عهده دار مسئولیت های 
اجتماعی شوند و بدون تعطیل و توقف به 

نیازهای جامعه، رسیدگی کنند؟)9(

تعطیلــی  یعنــی  و دوم،  اّول  فرضیــه 
حکومت و نظم سیاسی در میان متفکران 
و متکلمان شــیعی، طــرف دار معتنابهی 
و مشروع دانســتن کلیه حکومت ها  ندارد 
در عصر غیبــت، هم هیچ قائلــی ندارد.

)10( بنابراین، عالمان شــیعه ازیک ســو 
بر ضرورت نظم سیاســی مشــروع تأکید 
دارند و ازســوی دیگر، بر نامشــروع بودن 
نظم ســلطانی جائرانــه و کناره گیری از 
با آنها، تصریح  حکام جور و عدم همکاری 
کرده اند. بی تردید، این دو نکته از مسلّمات 
مکتب سیاســی شــیعه به شــمار می آید 
و مورد توافق رویکردهای کالمی و فقهی 
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است، اما در پاســخ به فرضیه سوم، نظم 
سیاســی نیابتی فقیه محــور، یگانه مبنای 
مورد تسالم در این زمینه است. در ادبیات 
فقهی به این نیابت با عباراتی که از سنخ  
گزاره های »کالم سیاسی« و بیان گر جنبه 
اعتقــاد به »مشــروعیت الهی« و حجیت 
آن  اســت، تصریح شده اســت. همانند: 
»المأذون من جهــۀ صاحب االمر«، )11( 
»الوالیۀ فی جمیع ما للنیابۀ فیه مدخل«، 
)1۲( »ان یتولّــوا مــا تواّله الســلطان«، 
)13(»مــن الیــه الحکم بحــق النیابۀ«، 
»من له الوالیۀ علی شــئون العامۀ«، )14( 
»المنصــوب للمصالح العامۀ«، )15( »انهم 
نواب االمام)علیه السالم(«، )16( »النائب 
عن ولی االمر)علیه السالم(«، )17( »االئمۀ 
قد فّوضوا النظر فیه الی فقهاء شــیعتهم«، 
قبل االمام)علیه  مــن  »المنصــوب   )18(
السالم(«، )19(»الوالیۀ من قبلهم«،)۲0( 
»النیابــۀ  بامرهــم«،)۲1(  »المتصــّرف 
المجعولۀ«، )۲۲( عبارات فوق بیان گر آن 
اســت که در عصر غیبت، الگوی نیابت در 
قالب »والیــت فقهاء«، به مثابه پیش فرض 
قطعی و الگوی مقبول در جامعه اسالمی، 
مــورد توافق همــه عالمان دینــی بوده 
اســت. این گزاره ها نشــان گر آن اســت 
که فقیهــان اصل اعتقاد بــه نیابت فقیه 
را به مثابــه موضوعــی اعتقادی و کالمی، 
مسلم فرض کرده اند و ســپس به تبیین 
و تکالیف  فقیه  و مســئولیت های  وظایف 
مردم در قبــال آنها، اهتمــام ورزیده اند. 
این باور قطعی به نیابت فقیه تا آنجاســت 
که متکلم و فقیه معاصر بر این باور است 
که حتــی اگر هیچ روایــت فقهی ای هم 
در کار نباشــد، به لحاظ اعتقادی و عقلی 
»هرکــس عقاید و احکام اســالم را حتی 
اجماالً دریافته باشد، چون به والیت فقیه 
برســد و آن را به تصــور آورد، )همانند 
امامت( بی درنگ تصدیق و آن را ضروری 

و بدیهی خواهد دانست.)۲3(

نکته مهم آن اســت که رویکرد سیاســی 
اهل البیت)علیهم  مکتــب  در  متکلمانــه 
الســالم( در انحصار دانش مستقلی نبوده 
اســت. همه متفکران شیعه به تناسب در 

این رویکرد  بــه  نقلی و عقلی  دانش های 
دین شناســانه اشاره دارند. فلسفه سیاسی 
که در آغاز عمدتاً در انحصار اندیشمندان 
شــیعی بود، اعتقادات سیاســی در باب 
امامــت و نیابــت در عصــر غیبــت امام 
عصر)عجــل اهلل تعالــی فرجه الشــریف( 
را به طــور گســترده مطرح کرده اســت. 
موضوعاتــی نظیــر نقش دیــن و توحید 
در ســاخت قــدرت و جامعــه و مدینه 
فاضله، رفتــار مؤمنان، رســالت، امامت، 
دولت  و علوی،  نبوی  مشروعیت حکومت 
جهانــی مهدویت، این  ســنخ موضوعات 
عالوه بر منابع کالم سیاســی شــیعه در 
منابع فلســفه سیاسی هم قابل دسترسی 
اســت.)۲4( همان طور کــه »دانش فقه« 
مبتنی بــر مبانی و مفروضــات متکلمانه 
از  است.  اعتقادی  برساخته  و حجیت های 
گذشته های دور فقیهان بر این باور بودند 
که فقه، علم به احکام شــرعی و فرعی ای 
اســت که در باالدســت آن علم به اصول 
عقاید اسالمی و ضروریات دین قرار دارد. 
به همین دلیــل این دو دانــش را با عنوان 

»فقه اکبر« و »فقه اصغر« می شناختد.

البتــه متکلمــان توانســتند در محدوده 
دانش کالم، مرزهای اعتقادی و کالمی را 
جدا کنند و در آثار مســتقل ارائه بدهند، 
اما فقیهــان هیچ گاه بی نیاز از اشــاره به 
حجیت هــای اعتقــادی و مبانی کالمی، 
نبوده انــد. بنابرایــن بســیاری از مباحث 
کالمی سیاســی را در پشت احکام فقهی 
و داللت های التزامی مسائل فقه سیاسی، 
می توان به دســت آورد. مقوله والیت فقیه 
از موضوعاتی اســت که از سنخ اعتقادات 
اســت که مشــروعیت و حجیت  کالمی 
آن بــه فعل معصوم و فعل اهلل می رســد. 
پس به دلیل محوریــت و کارگزاری فقیه 
و وظایف گسترده اجرایی در حوزه تکلیف 
شــرعی، تبیین آن، به دانش فقه واگذار 
شده است. در ادامه عالوه بر رویکردهای 
کالم سیاســی متکلمــان اعتقادگــرا به 
مسئله »والیت فقیه« در رویکرد متکلمان 
عقل گرا بر اســاس دانش »فلسفه سیاسی 
شیعه« و متکلمان نقل گرا در دانش »فقه 

سیاسی شــیعه« به اختصار تبیین و ارائه 
می نمائیم.

3.  رویکرد متکلمان عقل گرا به والیت فقیه

متکلمان شــیعی عقل گــرا در چارچوب 
فلسفه سیاســی خویش بر این باورند که 
اثبات  و کالم، متصدی  اعتقــادات  دانش 
آراء )اندیشه ها( و افعال )رفتارها(یی است 
و دیدگاه های مخالف آرا و افعال فوق را نقد 
و ابطال می نمایــد.)۲5( با همین رویکرد 
فیلســوفان متکلم به تبیین نظام سیاسی 
اسالم در قالب سه الگوی سیاسی؛ »نظم 
رئیس اول یا نظم سیاســی نبوی«، »نظم 
رئیــس مماثل یا نظم سیاســی امامت«، 
»نظم سیاسی رئیس سنت یا والیت فقیه« 
 پرداخته انــد.)۲6( آنهــا از همین منظر، 
مقوله اعتقادی رهبــری »رئیس مماثل« 
یعنــی امامت را تبیین کرده اند. و رویکرد 
الســالم(  امام)علیه  و مثلیــت  نفســیت 
از پیامبر)صلــی اهلل علیــه واله وســلم( 
را در قالب شــرایط و اوصــاف و وظایف 
و کارویژه های سیاســی و خاستگاه دینی 
کرده اند.)۲7(  بررسی  الهی،  و مشروعیت 
نظم سیاســی مطلوب متکلمان عقل گرا، 
هنگامی است که رهبری جامعه در دست 
رئیــس اول یا رئیس مماثل باشــد و در 
صورت فقدان آن دو، ضرورت ادامه حیات 
اجتماعی و حفظ آیین و شــریعت رئیس 
اول اقتضاء می کند که نظام سیاسی بدون 
رهبری رها نشــود؛ و چون هر کسی هم 
نمی تواند این مسئولیت را به عهده بگیرد؛ 
»رئیس المدینۀ الفاضلــۀ لیــس یمکن أن 
یکون أی انسان اتفق«،)۲8( بلکه شرایط 
الزم را باید دارا باشــد. براین اساس، آنها 
بــا جامع نگری و واقع بینی مبتنی بر تفکر 
شــیعی خود، رئیس ســنت و والیت فقیه 
را مطرح می کنند کــه »چنان چه بعد از 
ائمه ابرار)علیهم السالم( یعنی کسانی که 
رهبران حقیقی هستند، جانشین مماثلی 
نباشد، همه ســنت های رئیس اول بدون 
و در  می شود  و تغییری حفظ  کم وکاست 
اختیار رهبری غیر مماثل )فقیه( گذاشته 
می شــود تا به آنها عمل کند و در اموری 
که تکلیف آن توسط رئیس اول مشخص 

نشــده به اصول مقّدره رئیس اول مراجعه 
و از طریق آن احکام امور مستحدثه و غیر 
مصّرحه، استنباط می شود. به همین دلیل، 
رئیــس ســنت نیازمند بــه صناعت فقه 
اســت تا بتواند به وســیله آن به استخراج 
و استنباط همه امور و احکام وضع نشده 
توسط واضع شــریعت بپردازد و با توجه 
بــه اغراض او در میان امتی که شــریعت 
برای آنها وضع شــده است، اهتمام ورزد 
و کسی که متولی »ریاست سنت« است، 

لزوماً باید فقیه باشد«.)۲9(

بنابرایــن، تعریف آنهــا از »والیت فقیه«، 
»نوعی از رهبری است که در زمان فقدان 
رئیس اول و رئیس مماثل، رهبری جامعه 
را بــه عهده می گیرد و ســیره و ســنت 
تثبیت و تحکیم  را  و شــریعت گذشــته 
می نمایــد و براســاس آن نیازهای زمان 
خویش را اســتنباط و جامعه را به ســوی 
می کند«.)30(  و ارشــاد  هدایت  سعادت 
همــه کارکردهــا و وظایفــی کــه برای 
رئیــس اول و مماثل بیان شــده اســت، 
برای »والیت فقیه« هم به شــرح زیر، بیان 

می شود:

- تعلیم و تربیت اهل مدینه؛)31(

- ارشاد و هدایت مردم؛)3۲(

- کنتــرل اخــالق و ترویــج ارزش ها در 
جامعه؛)33(

- حفظ مصالح نظام؛)34(

- تدوین، استنباط و تغییر قانون؛)35(

- حفظ سلسله مراتب جامعه؛)36(

- اصالح شهروندان؛)37(

- توزیع قدرت و تقسیم کار اجتماعی؛)38(

- دفع شرور و آفات؛)39(

- حفظ تنوع و تکثر در جامعه؛)40(

- ایجاد امنیت در جامعه؛)41(

- به سعادت رساندن جامعه و افراد؛)4۲(

- برقراری قسط و عدل؛)43(

- تعیین جنگ و صلح با دشمنان؛)44(

- توجه به مسائل مالی و تولیدی جامعه.
)45(

متکلمــان عقل گــرا این وظایــف را در 
چارچوب شــش شرط اساســی و شانزده 
ویژگی بــرای »ولی فقیه« مطرح کرده اند 
که در ادامه به آنها اشــاره خواهد شــد. 
گفتنی است شــرایط ولی فقیه در ادامه 
شرایط پیامبر اســالم)صلی اهلل علیه واله 
وســلم( و ائمه طاهرین)علیهم الســالم( 
به عنوان رؤسای اول و مماثل مطرح شده 
اســت. برخورداری رئیس اول و مماثل از 
اوصافی مانند حکمت و عصمت و دریافت 
وحی، عالوه بر ضرورت عقلی، با پشــتوانه 
اعتقادی همراه اســت. اســتمرار ریاست 
فاضله آنها در قالب »رئیس سنت« همین 

ضرورت عقلی و اعتقادی را در بردارد.

4. شــرایط والیت فقیه در نزد متکلمان 
عقل گرا

یکم. شرط حکمت:

این شــرط در رهبری »پیامبر)صلی اهلل 
علیــه واله وســلم( و امــام معصوم)علیه 
السالم(«، ضروری است، اما در مورد رئیس 
سنت )والیت فقیه( به دلیل عدم ارتباط با 
عقل فعال و فیض وحیانی، ضرورت ندارد 
و او حکیم به این معنا نیست، اما می تواند 
از حکمت به معنای فلســفی یعنی کمال 
قوه ناطقه، بهره مند باشد. با این وجود این 
ترجیحی  والیت فقیه، شرط  برای  شــرط 
اســت. او تصریح می کند که »واما التابعۀ 
لها التی رئاســتها سّنیۀ فلیس تحتاج الی 
الفلسفۀ بالطبع«)46( ریاست تابعه رئیس 
اول که ریاســتش بر اســاس سنت است، 

بالطبع نیازی به فلسفه ندارد.)47(

دوم. شرط فقاهت:

رئیــس ســنت به دلیــل عدم ارتبــاط با 
وحی، جــزء »واضعان نوامیس« نیســت 
و نمی تواند واضع شــریعت باشد. او صرفاً 
استمراردهنده رسالت رئیس اول و رئیس 
مماثل اســت و موظف اســت شــریعت 
و ریاســتی که به او واگذار شــده، بدون 
کم و کاست و تغییر حفظ نماید. »الیخالف 
والیغیر بــل یبقی کل ما قــدره المتقدم 

علــی حالــه«،)48( اما چــون مقتضیات 
زمان و مکان و مصالح امت در هر عصری 
متفاوت اســت، وظیفه رئیس سنت است 
که از طریق اصول و قواعد کلی شــریعت 
به استخراج و اســتنباط احکام و قوانین 
موردنیــاز جامعــه بپــردازد. »ینظر الی 
کل مــا یحتاج الی تقدیــر مما لم یصرح 
به من تقدم فیســتنبط ویســتخرج عن 
بتقدیرها«.)49(  االول  التی صرح  االشیاء 
فیلسوفان عقل گرا از منظر فلسفه سیاسی 
و کالم سیاسی معتقدند؛ فقیه حاکم باید 

واجد هشت شرط باشد.)50(

ـ  شــناخت شــریعت: رئیس فقیه، برای 
حفاظت از شــریعت و برای این که بتواند 
براساس آن اجتهاد نماید، باید تمام اقوال 

و اعمال واضع شریعت را بشناسد.

ـ شــناخت مقتضیات زمان وضع شریعت: 
فقیه باید موقعیت و شرایطی را که واضع 
اولیه در آن قرارداشــته و براســاس آن 

شریعت را جعل نموده بشناسد.

ـ شــناخت ناسخ و منســوخ در شریعت: 
فقیه برای اداره نظام سیاسی، باید آخرین 
حکم و نظر شــارع را بداند تا براساس آن 
آگاهی  بنابراین  نماید.  و اجتهاد  استنباط 
او بر ناســخ و منسوخ ضروری است، تا بر 
مبنای ناســخ عمل کند و در دام منسوخ 

نیافتد.

ـ آشــنایی با لغت و زبان رئیس اول: فهم 
متون و خطابات واضع شــریعت و رئیس 
اول بدون آگاهــی بر زبان محــاوره ای او 
مقدور نیست، لذا فقیه جامع الشرایط الزم 
است »عارفاً باللّغۀ الّتی بِها کانَت مخاطبۀ 
الرئیس االول« بر ادبیــات و محاورات او 

آشنا باشد.

ـ آشنایی با عادات زمان رئیس اول: شکی 
نیست که عادات و رسوم زمان خطاب در 
وضع آیین و شریعت انعکاس زیادی دارد 
و فقیه برای درک شریعت و ایجاد زمینه 
اجتهاد، ناچار اســت بر عادات و رسوم آن 
زمان به ویــژه در کاربردهــای زبانی آنها 

مطلع باشد.

ـ آشنایی با استعماالت و استعارات زمان 
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رئیس اول: آشنایی با کاربردهای مختلف 
زبان و مفاهیم مشترک زمان وضع قوانین 
و شریعت برای فقیه ضروری است، زیرا او 
برای فهم متون دینی باید بتواند حقیقت 
را از مجــاز، مطلــق را از مقید و عموم را 
از خصــوص و محکمات را از متشــابهات 

تمییز دهد.

ـ شناخت مشــهورات زمان خطاب: بدون 
تردید فهم بســیاری از مســائل در متون 
و اجتماعی،  سیاسی  مسائل  به ویژه  دینی 
بر مشهورات و مقبوالتی است که  مبتنی 
در زمان وضع شریعت وجود داشته است 
و ممکن است در زمان رئیس سنت و فقیه، 
ماهیت آن تغییر کرده باشــد، بدین جهت 
برای درک درست و اجتهاد صحیح  فقیه 
خود باید بر آن مشــهورات آگاهی داشته 

باشد.

ـ آشــنایی با روایت و درایــت: فقیه باید 
با سیره و ســنت و گفتار و کردار رئیس 
اول، کاماًل آشنا باشد؛ زیرا مجموعه گفتار 
و کردار او شریعت را تشکیل می دهد. اگر 
»فقیه نائــب« معاصر با امام معصوم)علیه 
الســالم( باشــد و یا قباًل جــزء اصحاب 
او بوده و ســیره و ســنت او را از نزدیک 
مشاهده و اســتماع کرده، همان برای او 
حجت اســت و براساس آن عمل می کند، 
ولــی اگر زمان فقیه از زمــان رئیس اول 
فاصلــه دارد، در ایــن صــورت فقیه باید 
با انــواع اخبار و روایات مشــهور و موثق 
و مکتــوب و غیرمکتوب آشــنا باشــد تا 
بتواند قول صحیح را از ســقیم تشخیص 

دهد.

سوم. شرط دین شناسی:

در رویکرد کالمی »فقیه جامع الشــرایط« 
حــق جعــل و وضــع قانون و شــریعت 
او  ره آورد  همــه  واقــع  و در  نــدارد  را 
منقوالتــی اســت که مســتند بــه دین 
و شــریعت اســت)51( و اصــوالً دانش 
و پیش فرض های مســلم  مبانی  بــر  فقه 
اســتوار  و دین شــناختی  اعتقادی)5۲( 
اســت.)53( ازاین جهت، رئیس سنت باید 
»دین شــناس« باشــد. »عارفاً بالشــرایع 

والســنن المتقدمۀ التی أتــی بها االولون 
من االئمۀ و دبروا بها المدن«)54( او باید 
نسبت به شــریعت و سنتی که پیشینیان 
وضــع کرده اند و به واســطه آن به تدبیر 
و سیاست مدن پرداخته اند آشنا باشد، تا 
بتواند نظام سیاســی عصر خویش را بهتر 

تدبیر و رهبری نماید.

چهارم. شرط زمان شناسی: 

برخــالف رئیــس اول کــه بــرای تدبیر 
نظام سیاســی و هدایــت و رهبری مردم 
به ســوی ســعادت تنها الزم است زمان 
خــود را بشناســد، رئیس ســنت و فقیه 
جامع الشــرایط عــالوه بر شــناخت عصر 
خویش و تشــخیص مصالــح امت معاصر 
دوران  و مقتضیــات  شــرایط  باید  خود، 
رئیس اول و رئیس مماثل را هم بشناسد.

)55( فقیه جامع الشــرایط باید از ویژگی 
»جودت رأی« و تعقــل در همه حوادث 
واقعــه ای کــه عمــران و آبــادی مدینه 
و زمان او به آن وابســته است و در سیره 
پیشــینیان نبوده اســت برخوردار باشد، 
زیرا او موظف اســت اصول ثابت و کلیات 
شــریعت را رعایت کنــد. »محتذیاً حذو 
االئمــۀ االولین« و بداند متناســب با چه 
زمانی، وضع شــده است. »أن یکون عارفاً 
االول بحسب  انما شــرعها  التی  بالشرایع 

وقت ما«.)56(

پنجم. شرط قدرت هدایت: اگرچه رئیس 
سنت انســان اســتثنایی متصل به عقل 
فعال نیست، تا بتواند به طور کامل سعادت 
و هدایت را برای امت ترســیم نماید، اما 
در عصر خویش در هرم قدرتی اســت که 
فارابی بر مقیاس سلســله مراتب هســتی 
در مدینه معماری کرده اســت. لذا به تبع 
رئیس اول بایــد بتواند امت را با »جودت 
ارشــاد« به دین و شــریعت رئیس اول، 
نماید و چون ســطح فکری امت  هدایت 
مختلف اســت برخی را با برهان و برخی 
را با اقناع از راه تمثیل و محاکات ارشــاد 

می نماید.)57(

ششم. شرط قدرت بر جهاد:

این شرط از جمله شــرایط مشترک بین 

رئیس اول، رئیس مماثــل و رئیس فقیه 
اســت آنها عالوه بر توانایی جسمانی)58( 
باید در مباشــرت اعمال جنگی به خوبی 
مقــاوم بــوده و در ایــن کار ثابــت قدم 
و اســتوار باشــد و این در صورتی محقق 
می شــود که صاحــب صناعــت و فنون 
جنگی باشــد.)59( ســالمت جســمانی 
و قدرت بر جهاد هم شــرط ثبوتی است 
و هم شــرط اثباتی اســت، به همین دلیل 
فارابــی آن را هــم در صفــات و هم در 
شرایط مطرح کرده است و آن به این معنا 
است که اگر شــخصی واجد همه شرایط 
ریاســت باشد، ولی قادر بر جهاد نباشد او 
به هیچ وجه نمی تواند رئیس بشــود و اگر 
در اثنای ریاســت بر اثر ضعف جســمانی 
قدرت بر جهاد زایل شــود هم ثبوتاً و هم 
تحققاً شرط و صفت ریاست از بین می رود 
و رئیس منعزل می گردد. بنابراین در همه 
مراحل ریاســت اســتمرار این شرط الزم 
است زیرا برای سرکوب دشمنان خارجی 
و تأدیــب طاغیان داخلــی، رئیس نیاز به 
قدرت نظامی دارد. »هی القوۀ علی جودۀ 
التدبیر فی قوۀ الجیوش و استعمال آالت 
الحرب والناس الحربیین فی مغالبۀ االمم 
والمدن«)60( قدرت برجهاد عبارت است 
از بهترین شــیوه تدبیــر در به کارگیری 
ســپاهیان و استفاده از ســالح ها و ابزار 
جنگی و مردمــان جنگ جو برای پیروزی 

بر سایر امت ها و مدینه ها.

عالوه بر شــرایط شــش گانه فوق، فارابی 
برای رئیس ســنت و ولی فقیه، شــانزده 
ویژگی طبعی هم قائل است.)61( اوصاف 
با مقــام تحقق و اثبــات مرتبط  طبعی، 
هســتند و رؤســا در مقام عمل و تدبیر 
سیاســی بایــد متصف بــه آنها باشــند. 
بنابراین، بین وظایف رســول اهلل)صلی اهلل 
علیه واله وسلم( به عنوان رئیس اّول و امام 
معصوم)علیــه الســالم( به عنــوان رئیس 
مماثل با ولی فقیه به عنوان رئیس ســّنت، 
در این موارد، تفاوتی وجود ندارد. در کالم 
سیاســی برخی متکلمان عقل گرا به دلیل 
بهره منــدی رئیــس اول و رئیس مماثل 
از شــرط حکمت، تبیین آن در محدوده 

فلسفه سیاسی و کالم سیاسی باقی مانده 
است، اما حوزه تبیین والیت فقیه در مقام 
ریاســت تابعه غیرمماثل به »فقه مدنی« 

واگذار شده است.)6۲(

5. رویکرد متکلمان نقل گرا به والیت فقیه

به لحاظ معرفت شناســی، دانش اعتقادی 
کالم و دانــش عملــی فقــه، دو دانــش 
دین شناسانه هستند و فقه در طول کالم 
و مبتنی بر مفروضات کالمی اســت.)63( 
بــا نقبی به پشــت احکام  به همین دلیل 
فقهی، می توان به مبانی کالمی هر مسئله 
فقهی ای، دســت یافــت. در مقوله والیت 
فقیــه، بســیاری از فقیهان بــا تفطن به 
جایــگاه کالمی آن ابتدا به اصل حاکمیت 
مطلق و انحصاری خداوند، اشاره می کنند 
که هیچ کس غیــر از خدا حاکمیت ندارد 
و خداوند برای اجرای این حاکمیت ابتداء 
به رســول مکرم اسالم)صلی اهلل علیه واله 
وســلم( اذن حکومت داده اســت و این 
اجازه از طریق او به امامان معصوم رسیده 
است و در دوره غیبت امام دوازدهم)عجل 
اهلل تعالــی فرجه الشــریف( برای هدایت 
و رهبری جامعه به فقیهان واجد شــرایط 
به نحو عام، اجازه والیت و رهبری تفویض 
گردیده است. آنها بعد از بیان این فرآیند 
و قلمرو  فقهــی  وارد شــرایط  متکلمانه، 

اختیارات فقیه، می شوند.)64(

بررســی های تاریخــی، نشــان می دهد، 
سیاســی،  شــرایط  تحــول  به مــوازات 
رویکردهای متکلمانــه و فقیهانه به نظریه 
والیت فقیه نیز، دچار تطور شده اند. چهار 
نسل از رویکردهای متکلمانه و به تبع آن 
فقیهانه، حاصل این تطور است. در ادامه، 
به جهت رعایت اختصــار به رویکردهای 
متکلمانه عالمان شــیعی بــه والیت فقیه 

اشاره می شود.

یکــم. نســل اول رویکردهــای متکلمان 
نقل گرا به والیت فقیه

در مقطــع زمانــی غیبت صغــرای امام 
الشــریف(  فرجه  تعالی  اهلل  زمان)عجــل 
و حدود یک ســده  بعد از آن، خأل حضور 
امــام و بحران جانشــینی آن حضرت در 

فضــای خفقــان آن دوره، از مهم تریــن 
دغدغه هــای کالمی و فقهی شــیعه بود. 
تدوین آثار متعدد در باب غیبت و حیرت 
و سرگردانی شیعه، بیان گر همین دغدغه 
اســت.)65( با توجــه به همیــن فضای 
فکــری، عالمان بزرگ برای بقای تشــّیع 
احســاس خطر کردند و در شرایط دشوار 
خفقان عباســی به فکــر تعیین مصداق 
جانشــینی از امام معصــوم در چارچوب 
»والیت فقیه« برآمدند. شــیخ مفید اولین 
متکلم و فقیهی اســت که به این حقیقت 
گوشــزد می کند و بــه لحــاظ اعتقادی 
مشروعیت رهبری فقهاء را در تدبیر امور 
شــیعه، تصریح می کنــد و در چارچوب 
»اعتقاد کالمی« به تبیین رســوم عملی 
و فقهی آن می پردازد. او اقامه حدود الهی 
را در انحصار معصومان)علیهم السالم( که 
ســالطین مشروع امت هســتند، می داند 
و پس از آنها، تنها کســانی مشــروعیت 
اقــدام بــه آن را دارند کــه از ناحیه آنها 
منصوب شده باشــند: »من نصبوه لذلک 
من االمــراء والحکام وقد فوضوا النظر فیه 
الی فقهاء شــیعتهم مع االمکان«)66( در 
عصر غیبت و حیرت، مســئولیت هدایت 
و رهبری دینی را متوجه فقیهان می داند 
که در شرایط استبداد حاکمان جور، باید 
به مســئولیت خود عمل کنند. ایشــان با 
توجه به شرایط دشــوار سیاسی آن روز، 
برای اولین بــار، »نظریه دولت در دولت« 
را کــه مقصــود از آن مشــروعیت دولت 
فقیه از ناحیه امــام عصر)عجل اهلل تعالی 
نامشروع  الشــریف( در ذیل دولت  فرجه 
عباسیان است را مطرح و اعالم کرد »من 
تأّمــر علی الّناس مــن اهل الحق بتمکین 
ظالــم له وان امیــراً من قَِبلــه فی ظاهر 
الحال، فانّما هو امیٌر فی الحقیقۀ من قِبل 
الّذی ســّوغه ذلک واذن له  صاحب األمر، 
فیه«)67( با پذیرش این »مبنای کالمی« 
که فقیه می تواند در حاشــیه ســالطین 
جور، از طرف امام معصوم)علیه الســالم( 
مشروعیت داشته باشــد.)68( باب فقهی 
گســترده ای برای والیت فقهاء باز شــد 
که توسط شاگردان شــیخ مفید، تقویت 

شد و به مدت شــش قرن تا دوره صفویان 
در ایران، مبنای اعتقادی و فقهی تشــّیع 
بــود. بــرای تقویت همین مبنای شــیخ 
مفیــد بود که ســیدمرتضی کتاب العمل 
مع الســلطان را نگاشــت. آن چــه در این 
جایگاه  ترسیم  اســت،  قابل توجه  رویکرد 
والیت فقیه و مســئولیت های الهی آن، در 
امامت و تأکید  فراانگاره نظــام  چارچوب 
بر مشــروعیت والیت بــه مثابه »مجعول 

الهی« و »فعل الهی« است.

دوم. نســل دوم رویکرد متکلمان نقل گرا 
به والیت فقیه

بعد از شــش صد ســال، حاکمیت نظریه 
حاشــیه  در  والیت فقیــه  »مشــروعیت 
ســالطین جور«، با روی کارآمدن سلسله 
ایران  نوینــی در  شــیعی صفوی، تحول 
اتفــاق افتاد. شــاهان صفــوی از فقهای 
بــزرگ به عنــوان مشــارکت در حکومت 
کرکی  محقــق  کردند.  دعــوت  و والیت 
اولیــن عالمی اســت که دعــوت آنها را 
و اعتقادی  عقلی  اســتدالل  و با  پذیرفت 
ضــرورت رهبــری سیاســی در قالــب 
با  او  »والیت فقیه« را تبییــن نمود.)69( 
تدوین کتــاب جامع المقاصد، اعالم نمود 
که »فان الفقیه المأمون الجامع لشــرایط 
الفتــوی منصوب من قبــل االمام«. فقیه 
جامع الشــرایط به لحاظ اعتقادی منصوب 
از ناحیه امام معصوم)علیه الســالم( است 
و به لحاظ فقهی، یاری او برای تشــکیل 
حکومت اسالمی واجب است.)70( کرکی 
با پذیرش نظریه دولــت تلفیقی »فقیه - 
ســلطان عادل مأذون«، رویکرد اعتقادی 
و فقهی جدیدی به اصــل والیت فقیه به 
مثابه نائب امام عصر)عجل اهلل تعالی فرجه 
الشــریف( و »مجعول خداوند« تأســیس 
کرد. او به لحــاظ کالمی و اعتقادی برای 
خود، مشروعیت سیاسی مستقل از شاهان 
صفوی قائل بود.)71( اما به دلیل شرایط، 
به لحــاظ فقهی با شــاهان صفوی، تعامل 
داشــت. این رویکرد کالمــی و اعتقادی 
در بــاب جایگاه والیت فقیه، مورد پذیرش 
ســالطین صفــوی قــرار گرفــت و آنها 
مشروعیت قدرت سیاسی شان را دستوری 
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الهی و منــوط به تأیید نائــب امام زمان 
نمودند. شاه طهماســب رسماً خطاب به 
محقق کرکی اعالم کرد که »تو شایسته تر 
از من به سلطنتی، زیرا تو نایب امام)علیه 
السالم( هستی و من از کارگزارانت هستم 
و به اوامر و نواهی تو عمل می کنم«.)7۲( 
نظریــه والیت تلفیقی با ســالطین عادل 
مأذون، حدود دو قــرن در دوره صفویان 
و یک صد سال پس از آن، به عنوان نظریه 
غالب تشــیع مطرح بود. تا آن که در دوره 

مدرن، در آن تحوالتی به وجود آمد.

سوم. نسل سوم رویکرد متکلمان نقل گرا 
به والیت فقیه

در پایان قرن ســیزدهم با ورود مدرنیته 
به جهــان اســالم و به خصــوص ایران، 
بروز جنــگ میان ایــران و روس و ورود 
انگلیســی ها به ایران و انعقاد قراردادهای 
اســتعماری، شــرایطی را پدید آورد که 
عالمان و فقیهان بزرگ شیعی به ناچار در 
قبال آن واکنش نشــان دادند. سرسختی 
دستگاه ســلطنت قاجاریه در مقابل علما، 
زمینه ساز نهضت مشــروطیت شد که در 
آن نوعی ســازش میان دستگاه سلطنت 
با علما پدیــد آورد و نظریه محقق کرکی 
مجدداً مطرح گردید؛ با این تفاوت که در 
دوره محقق کرکی شاهان صفویه به دلخواه 
خود از فقیهان دعوت به همکاری کردند؛ 
درحالی که در دوره قاجاریه با قیام علماء 
و قتل ناصرالدین شــاه دســتگاه سلطنت 
حاضر به تعامل شد. به همین دلیل، عمده 
دغدغه علماء محدود و مشروط کردن شاه 
بود و نظریه تلفیقی »فقیه - شاه مشروط« 
مرحــوم نائینی در »تنبیــه االمۀ و تنزیه 
الملّۀ فی لزوم مشــروطیۀ الدولۀ المنتخبۀ 
لتقلیــل الظلــم علی افراد االمــۀ وترقیه 
مســتقل  والیت فقیه  دنبــال  المجتمع« 
اســت، اما وقتی امکان ناپذیــر می نماید، 
درصدد حضور فقیهان مشروع در دستگاه 
است. تالش عالمه  تملیکیه)73(  سیاسی 
نائینی و دیگــر فقهاء این بــود که ابتدا 
جایــگاه اعتقــادی این نظریــه را تثبیت 
کنند. لذا عالوه بر تقریر نظری والیت فقیه، 
اصرار داشــتند تا در قانون اساسی، تمام 

مشــروطیت را در بستر پارادایم و اندیشه 
مهدویت که از مباحث کالمی است، قرار 
دهند. برای این منظور در اصل دوم قانون 
اساسی، هم اصل مشروطیت را تحت توجه 
و تأیید امــام زمان)عجل اهلل تعالی فرجه 
الشریف( معرفی کردند و هم تصریح شده 
اســت که همه قوانین و مقررات کشــور 
اهل البیت)علیهم  مکتــب  با  منطبق  باید 
السالم( باشــد،)74( مذهب رسمی ایران، 
اســالم و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه 
اســت وپادشــاه ایران هم باید )به لحاظ 
کالمی( معتقد و )به لحــاظ فقهی( مروج 
این مذهب باشد)75( و عدول مجتهدین 
جامع الشــرایط هم بر همــه امور نظارت 
دارنــد.)76( دین و شــریعت اصل ثابِت 
قوانیِن مشــروطه اســت که هرگز در آن 
بگیرد. نبایــد صورت  و تغییری  بازنگری 

)77( اگرچه نظریه تلفیقی فقیه - شــاه 
مشــروط، در مقــام عمل به طــور کامل 
محقق نشــد و در نطفه خفــه گردید، اما 
به لحاظ قانونی تا انقالب اســالمی ســال 
1357ش،  مبنای زمام داری در ایران بود.

چهارم. نســل چهارم رویکــرد متکلمان 
نقل گرا به والیت فقیه

با وقوع انقالب اســالمی، تالش جدیدی 
امام  نیابــت و جانشــینی  بازســازی  در 
الشــریف(  تعالی فرجه  غائب)عجــل اهلل 
اولین  اعتقادی، صــورت گرفت.  از منظر 
جهت گیــری در ایــن خصــوص، ارتقاء 
از محــدوده »فقه  فقیه  نیابــت  معرفتی 
سیاســی« به »کالم سیاســی« بود. آنها 
بــا پشت ســر گذاشــتن دیــدگاه فقهی 
حســبه گرایان)78( که نیابــت را در حد 
»اباحــه تصرف در امور حســبه«)79( یا 
»والیــت بر امور حســبه«)80( به صورت 
بودند و گســتره  مضیق، منحصــر کرده 
نیابــت را به فتــوای در احکام شــرعی 
و امرقضــاوت محدود می دانســتند)81( 
و در شــؤون سیاســی، همانند تردید در 
اخذ خراج توســط فقیه کــه می گفتند یا 
خراج به حاکم جائر پرداخت شــود)8۲( 
و یا اصاًل حکــم وجوب از آن برداشــته 
شــود و به نحو شبهه مصداقی، اخذ آن را 

مباح دانســته اند)83( و در برخی مسائل، 
مانند ســهم امام از خمس، اجرای حدود، 
انفال و اقامه نماز جمعه، شــبهه کرده اند. 
این تالش جدیــد، به بازســازی جایگاه 
منظر  از  نیابــت  اعتقــادی«  و »حقیقت 
و ســپس،  نمودند  اقدام  فقهــاء  اکثریت 
گســتره اختیارات سیاسی فقیه را با ادله 
عقلی و نقلی، اثبات کردند. برجسته سازی 
حقیقت نیابت عامه، به قدری اهمیت پیدا 
کرد که منکــر والیت فقیه، به عنوان انکار 
یک امــر ضروری تلقــی و مخالف با نظر 

عموم فقها، محسوب گردید.

ارتقــاء حــوزه »نیابت فقیــه« به عرصه 
باورهــای اعتقادی و کالمی در حد »فعل 
اهلل«، این سؤال و دغدغه را گسترش داد 
کــه آیا خداوند در مورد حکومت در عصر 
غیبت دستور خاصی داده و تکلیفی معین 
کرده اســت یا خیر؟ اگر از حیث کالمی 
ثابت شــود که خداونــد فقیه عادل را در 
عصر غیبــت امام عصر)عجــل اهلل تعالی 
فرجه الشریف( بر امت والیت داده است، 
آن گاه نتایــج فقهی »وظیفــه فقیه« در 
انجام مسئولیت و »وظیفه اطاعت مردم« 
از او در عرصه فقه سیاسی مطرح می شود.
)84( امام خمینی)ره( پیش از تحلیل ادله 
نقلی و اســتدالل فقهی حســب »قاعده 
کالمی لطف«، معتقد اســت والیت فقیه 
تداوم امامت است. »فما هو دلیل اإلمامۀ، 
بعینه دلیل علــی لزوم الحکومۀ بعد غیبۀ 
عّجل اهلّل تعالی فرجه الشــریف«. األمر  ولّي 
)85( و عالوه بــر »مقام دلیل« در »مقام 
عمــل« هــم معتقدند، محــدوده والیت 
فقیه، دائرمدار فهــم والیت معصوم)علیه 
السالم( اســت. »فللفقیه العادل جمیع ما 
للرسول واالئمۀ)علیهم السالم( مما یرجع 
الی الحکومۀ والسیاســۀ والیعقل الفرق«.

)86( بنابراین، همان طور که لطف خدای 
متعال نســبت به بندگان اقتضا نمود که 
قوانیــن هدایت بخــش را از طریق پیامبر 
همین امر  نمایــد.  اجراء  و جانشــینانش 
مقتضــی آن اســت که در عصــر غیبت، 
امت را ســرگردان رها نکند و »اســتمرار 
شریعت«  بقای  و »لزوم  سیاسی«  زندگی 

و »ضــرورت وجــود امامــت و رهبری« 
اختصاص بــه دوره حضور نــدارد. وجود 
این ســه عنصر سبب شــده است تا شیوه 
اســتدالل متکلمان بر ضــرورت رهبری، 
ابتدا بر پایه قاعده لطف، اســتوار باشــد.
)87( امام خمینی)ره( برای تبیین دیدگاه 
فقهی خویش به اســتدالل های متکلمانه 

زیر روی آورده است:

به  باور  ـ جامعیت احــکام اســالم)88(: 
جامع بــودن دین اســالم یکــی از مبانی 
اعتقادی والیت فقیه است و نقش زیربنایی 

در پیدایی این نظریه دارد.

ـ جاودانگــی احکام اســالم)89(: احکام 
الهی در همه زمینه های مالی، سیاســی، 
حقوقی تــا روز قیامت جاودانه هســتند 

و نسخ نشده اند.

ـ ضرورت اجرای احکام اســالم و تشکیل 
حکومت)90(: جاودانگی و جامعیت اسالم 
مســتلزم حکومت است)91( و اختصاص 
به زمــان حضور معصوم نــدارد. یک نیاز 

دائمی است.

حاکــم  و عدالــت  علــم  ضــرورت  ـ 
احکام اسالم مبتنی  اجرای  اسالمی)9۲(: 
بر فقاهت و عدالت حاکم اســالمی است؛ 
زیرا اگر فقاهت نباشــد، تشــخیص حکم 
خــدا ممکــن نخواهد بود و اگــر عدالت 
نباشد، اجرای حکم خدا به درستی صورت 

نمی گیرد.

فقهای معاصر اســتدالل بر نیابت را فراتر 
از روایات برده اند تــا آن جاکه »تصور آن 
را موجــب تصدیــق آن می دانند«.)93( 
جالب اســت که مرحله تصور را فقط در 
بلکه حوزه  بخش احکام فقهی نمی دانند، 
اعتقادات را مقدم بــر احکام می بینند. به 
این معنا که »هرکس »عقاید« و »احکام« 
اسالم را، حتی اجماالً دریافته باشد. چون 
به والیت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، 
بی درنــگ تصدیق خواهد کــرد و آن را 
ضروری و بدیهی خواهد شــناخت«.)94( 
باتوجه به ارتقاء ســطح موضوع از ســطح 
وظیفه به سطح اعتقاد، دیگر صرف روش 
نیابت کافی نیســت و بالطبع  نقلی برای 

آنها در  نیازمند اســتدالل عقلی اســت. 
روش عقلی به دو طریق موضوع را بررسی 

می کنند.

طریق اول. روش هستی شناختی نیابت

در ایــن رویکرد با ابتنــاء اصل و فرع، به 
و نیابت«  بازســازی دو پدیده »اصالــت 
والیت فقیه  و هستی  و جایگاه  می پردازند 
را فــرع والیــت اصالــی معصوم)علیهم 
و با تســری  قــرار می دهنــد  الســالم( 
بنیادهای عقالنی امامت به نیابت، موضوع 
را از دایره استدالل های رایج فقهی و نقلی 
خارج و به ســمت ضروریــات و بدیهیات 
عقلی می کشــانند. به همین دلیل به طرح 
»والیت اعتباری در ذیل والیت تکوینی«، 
»نیابت در ذیل امامــت«، »فقیه در ذیل 
امام«، »عصر غیبت در ذیل عصرحضور« 
روی آورده انــد. در این میان به موارد زیر 

توجه شده است:

- وحــدت اثباتی در اصــل و فرع: همان 
دالیلی که لزوم رســالت و امامت را اثبات 
می کند. عیناً لزوم حکومت در عصر غیبت 
را نیز شــامل می شــود، زیرا قاعده عقلی 
زمان  مخصــوص  نبوده،  تخصیص بــردار 

و مکان خاصی نیست.)95(

- وحدت قلمــرو اصل و فــرع: اگر فقیه 
عادل در عصر غیبت به پاخاست و تشکیل 
حکومت داد، همان والیت حضرت رسول 
اکرم)صلــی اهلل علیه واله وســلم( در امر 
اداره جامعه را داراســت و بــر همه الزم 

است که از او اطاعت کنند.)96(

- وحــدت ضرورت اصل و فرع: از راه های 
مختلفی مانند مذاق شــریعت، روح کلی 
حاکــم بر احــکام اســالمی و آموزه های 

دینی، این اتحاد فهمیده می شود.

- عصمت اصل و عدالت فرع: طبیعت طرز 
حکومت اســالمی که حکومتی مبتنی بر 
قانون است، اقتضا می کند که زمام دار آن 
دارای دو صفــت علم بــه قانون و عدالت 

باشد.)97(

- سنخ والیت معصوم تکوینی و تشریعی 
اســت، درحالی کــه والیت نائــب اعتبار 

عقالیی است.)98(

طریق دوم. روش غایت شناختی نیابت

گفته شــد کــه امام خمینی با اســتفاده 
از مــذاق شــریعت، روح کلــی حاکم بر 
احکام اســالمی و آموزه های دینی به این 
نتیجه رســیده اند که تصــور اینها موجب 
»تصدیق ضرورت والیت فقیه و بداهت آن 
است«)99( و در تشریح ماهیت این تصور 
در عصــر غیبت امــام دوازدهم)عجل اهلل 
و ضرورت حکومت  الشریف(  فرجه  تعالی 

و والیت فقیه، به مواردی اشاره می کنند:

- اســالم دین و قانون زندگی اســت که 
برای اصالح و ســعادت بشــر آمده است.

)100(

- دین از سیاســت جدا نیست و اسالم از 
اول ظهورش درپی اداره جامعه و زندگی 

سیاسی انسان ها، بوده است.)101(

-  تدبیر و اداره جامعه اســالمی نیازمند 
قانون الهی اســت اما صرف »قانون الهی« 
کافی نیســت و جامعه نیازمند دســتگاه 
حکومتــی  و تشــکیالت  و اداره  اجــراء 

و مؤسسات اجرایی است.)10۲(

اســالمی  و قوانیــن  اســالم  اجــرای   -
و جزایی  مالی، دفاعی، حقوقی  و نظامات 
بدون تشکیالت حکومتی و حاکم اسالمی 

امکان پذیر نیست.)103(

- بدون حکومت و تشــکیالت حکومتی، 
اختــالل نظام پیش می آیــد و جامعه به 

هرج ومرج کشانده می شود.)104(

بــا ســتم گران و نجات  لــزوم مبارزه   -
مظلومان و محرومان، نیازمند تشــکیالت 

اجرایی و نظام سیاسی است.)105(

- تشــکیل حکومت بــرای حفظ وحدت 
مسلمین، ضروری است.)106(

- اســتمرار احکام اسالم و عمل به سنت 
پیامبراســالم)صلی اهلل علیه واله وســلم( 
الســالم(  امیرالمؤمنین)علیــه  و ســیره 
و بقای جامعه اســالمی، جز با دســتگاه 
و تشــکیالت حکومتی امکان پذیر نیست.

)107(
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- ضرورت عمل به حکم ارشــادی روایات 
اســالمی در پیروی از حکم عقل، نیاز به 
والیــت فقیه در عصر غیبــت را ضروری 

می کند.)108(

اســتدالل به حکم عقــل در ضرورت های 
فــوق نشــان گر آن اســت کــه نیابــت 
و والیت فقیهــان در عصــر غیبت حکمی 
نقلی و تعبدی نیســت، بلکــه قوام ملک 
و ملــت و ضرورت عقلی دین و زندگی به 

آن وابسته است.

نتیجه گیری

علــم کالم، دانشــی اســت کــه بیش تر 
پیرامون هســت ها و نیست های اعتقادی، 
به ویــژه در باره خداوند و اســماء، صفات 
و افعال او گفت وگو می کند. در حقیقت از 
افعالی بحث می کند که فاعل آن خداوند 
است. هســتی آن فعل، ضرورت و اهمیت 
آن، غایــات و انگیزه های تحقق آن، همه 
به ایــن نکته برمی گردد کــه خداوند آن 
فعــل را جعل کــرده و ضــرورت جعل 
و مشــروعیت آن قائم به خداوند اســت. 
درحالی که در »علم فقه« در باره وظایف 
و بایدهــا و نبایدهای افعال مکلفین بحث 
می شود. ازاین جهت، موضوع در علم کالم 
با علم فقه متمایز اســت. روش استدالل 
و دلیل عقلی یا نقلی ســبب تمایز آن دو 
نیســت؛ زیرا ممکن اســت برخی مسائل 
فقهی، با دلیل عقلی ثابت شود؛ همان طور 
که ممکن اســت دلیل یک مسئله کالمی 

نقلی باشد.)109(

شــاخه های  از  یکــی  سیاســی  کالم 
معرفتی کالم اســالمی اســت که درباره 
نقــش موضوعــات اعتقــادی  در زندگی 
سیاســی بحــث می کند. برجسته شــدن 
ایــن معرفت، از آغــاز بر محــور بحران 
خالفت و امامت بعد از رســول اهلل)صلی 
اهلل علیه واله وســلم( در جامعه اســالمی 
بود. تمرکز کالم سیاسی به صورت سنتی 
در مکتــب اهل البیت)علیهم الســالم( بر 
تبیین جایگاه و مشــروعیت الهی امامان 
عصر  و در  بود  السالم(  دوازده گانه)علیهم 
غیبــت امام زمان)عجــل اهلل تعالی فرجه 

الشریف( پیرامون »نیابت« و جانشینی از 
آن حضرت بحث می کند. مســئله نیابت 
و والیت فقیــه دو بعد متمایز، ولی مربوط 
بــه هم دارد: در بعد کالمی این پرســش 
مطرح اســت که آیــا خداونــد در مورد 
حکومــت در عصر غیبت دســتور خاصی 
داده و تکلیفی معین کرده اســت یا خیر؟ 
اگر از نظر کالمی ثابت شــود که خداوند 
فقیه عادل را در این دوران بر امت والیت 
داده داده اســت، از این مطلب دو نتیجه 
فقهی به دســت می آید؛ نخست آن که بر 
فقیه واجد شرایط واجب است که وظیفه 
خود را انجام دهد و از مســئولیت شــانه 
خالــی نکند. دوم این کــه بر مردم واجب 
است از فقیه واجد شرایط که ولی جامعه 
اســت اطاعت نمایند و سرپیچی از فرمان 

او معصیت است.

دست یابی به رویکردهای متکلمانه شیعی 
در مــورد »والیت فقیه« ما را وادار کرد تا 
به سه دسته متکلمان اعتقادگرا، عقل گرا 
و نقل گرا در ســه عرصه معرفتی »فلسفه 
و »فقــه  سیاســی«  »کالم  سیاســی«، 
سیاســی« وارد شــویم. هر ســه دانش 
به خوبــی از عهده تبییــن آن برآمده اند. 
با ایــن تفاوت کــه به دلیــل نزدیکی دو 
دانــش کالم و فقه که در گذشــته به آن 
دو »فقه اکبر و فقه اصغر« گفته می شــد، 
بخش زیــادی از رویکردهای متکلمان به 
موضــوع را در پیش فرض هــای اعتقادی 
و مبانــی نظری فقیهان باید جســت وجو 
کرد. به همین ســبب، رویکردهای فقیهان 
به مقولــه »نیابــت« و والیت فقیه دارای 
دو بخــش »کالمی و فقهی« اســت که 
با دقت نظــر، قابل تمایزگذاری هســتند. 
همان گونه که تمایز رویکرد کالم سیاسی 
با رویکــرد فلســفه سیاســی عمدتاً در 
هست ها و نیست های توصیفی و هنجاری 
اســت و این که متکلمــان در کنار روش 
عقلــی از منابع نقلی هــم بهره می گیرند. 
موضوعاتــی از ســنخ این تحقیــق با دو 

پیچیدگی خاص روبه رو هستند:

تحقیق  موضوع محــوری  یکی خصیصــه 
یعنــی »والیت فقیــه« بود کــه به لحاظ 

معرفتی هم در دانش فقه سیاسی موضوع 
شناخته شــده و محوری است. جمعی از 
عالمان شیعی، جایگاه اولیه آن را به علم 
مشروعیت  و معتقدند  بازگردانده اند  کالم 
جعــل والیت برای فقیه در عصر غیبت به 
اراده و »فعل اهلل« بازمی گردد. از ســویی 
مطلوبیــت عقلی و مشــروعیت شــرعی 
»رئیس ســنت« و والیت فقیــه از اموری 
اســت که فیلســوفان شــیعی هم بر آن 

تصریح کرده اند.

پیچیدگــی دوم بــه رویکردهــای کالم 
سیاســی، مربوط اســت که ایــن دانش، 
دست کم در مستوای ســه دانش، حضور 
دارد؛ یکــی در خود علــم کالم، یکی در 
فلســفه سیاسی و دیگری در فقه سیاسی 
اســت. در ایــن تحقیق تالش شــد هم 
»والیت فقیه« در افق ســه دانش مالحظه 
شود و هم »کالم سیاسی « در عرصه هر 

سه رویکرد، دیده شود.

بیش تریــن ســختی تحقیــق در بخش 
رویکرد کالمی و موضوع متکلمان نقل گرا 
اســت که نگارنده موفق شــد در فرآیند 
تاریخ فقه سیاســی شــیعه، چهار نسل از 
نظریات را شناســایی کند. نســل اول که 
از قــرن چهارم تا قرن دهم به مثابه  نظریه 
غالب شیعه محســوب می شود. متعلق به 
اعتقادگرا اســت که  شــیخ مفید متکلم 
اولین بار در کتــاب المقنعۀ)110( مطرح 
کرد و »والیت فقیه« را از انســداد شرایط 
سخت اختناق و تقیه خارج کرد و به مثابه 
دولت شــیعی در ذیل دولت جور عباسی 
به میدان آورد. این نظریه توســط علمای 
دیگر مورد تأکید قــرار گرفت و افزون بر 
دوره آل بویــه در دوره هجــوم تیموریان 
یعنــی نســل دوم مغوالن بــه ایران هم 
تجربه موفقی را به جای گذاشــت. پس از 
آن در قــرن دهم با تشــکیل صفویان در 
ایران و دعوت از عالمان شیعی برای ورود 
به حکومت، محقق کرکی مبانی اعتقادی 
و متکلمانه والیت فقیهان را مطرح ساخت 
و در حــوزه فقهــی هــم آن را عملیاتی 
کرد. در دوره مشروطیت سومین نسل از 
نظریات والیت فقیه که با رویکرد متکلمانه، 

مطرح گردید و جایگاه اعتقادی نیابت در 
پارادایم »اندیشــه مهدویت« مبنای رفتار 
انقالب  نقش  بود.  مشــروطه خواه  عالمان 
اســالمی در باروری رویکرد متکلمانه به 
»والیت فقیه« آخرین نسل نظرات کالمی 
فقهی اســت که با روش عقلی و اعتقادی 
به ضرورت نیابت فقیه تأکید شــده است 
و با همان اســتدالل کالمی مانند قاعده 
لطــف و بــا همــان اختیارات سیاســی 
پیامبر)صلی اهلل علیه واله وســلم( و امام 
معصوم)علیه الســالم(، جایــگاه اعتقادی 
و فقهی »والیت فقیه« بررسی شد.)111(
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احکام شرعی

اخذ و مصرف پول فوق توسط پزشك چه حكمى دارد؟ 

در صورت رضايت اشكالى ندارد. 

وظیفه ناظر نسبت به دریافت زیزمیزی پزشک 

بيمارى بــه عّلت ضربه به نخاع كه، احتمال قطع شــدن 

نخــاع مى رفته، در اّيــام تعطيالت به بيمارســتان اعزام 

شده و پزشــك معالج درخواســت وجه خارج از مقررات 

نموده است. كارشــناس ناظر نيز در جريان امر بوده، ولى 

با اســتدالل حفظ ســالمت بيمار در آن مرحله اعتراض و 

اقدامى نكرده است، عمل كارشناس ناظر چه حكمى دارد؟ 

اگر مجبور بوده اشــكالى ندارد، هر چند پزشك كار خالفى 

كرده و الزم بوده كارشناس به زبان خوب نهى از منكر كند.    

انجام شوک برقی با احتمال عوارض جانبی 

آيا بسترoo نمودن بيمار جهت انجام شوك برقى )با وجود 

احتمــال عوارض جانبى براى بيمار( به دليل درآمدزا بودن 

آن مجاز است؟ 

جايز نيســت; ولى اگر اين كار از طرق درمان محســوب 

شود، و احتمال عوارضى برود و به بيمار گفته شود، و از او 

اجازه بگيرند مانعى ندارد. 

میزان حق طبابت 

بــا توّجه به اينكه حّق طبابــت ـ همانند حّق وكالت و 

مــواردى از اين قبيل، بر خــالف اجناس كه داراى قيمت 

خاّصى هســتند ـ از لحاظ ماّدى، غير قابل تعيين مىباشد; 

بــه نظر حضرت عالى بهترين راه تعيين ميزان حّق طبابت 

چيســت؟ آيــا مقدارى كه دولــت تعييــن مىكند در هر 

شرايطى قابل دريافت است و پزشك مديون نخواهد بود؟ 

آنچه مطابق عرف و عادت است مجاز مىباشد. 

بهترین راه تعیین هزینه طبابت 

بــه نظر حضرت عالى بهتريــن روش دريافت حق طبابت 

كدام است؟ 

اگر منظور جنبه شرعى آن اســت، بايد با رضايت طرفين 

صورت گيرد. و اگرقباًلتراضىحاصلنشــده، آنچه در عرف و 

عادت اجرة المثل اســت بايد پرداخت گردد و در هر حال 

رعايت انصاف و عدالت از طرفين بسيار خوب است. 

دریافت حق طبابت قبل از بهبودی بیمار 

آيــا دريافت حّق طبابت قبــل از بهبود بيمارى طبق روش 

مرسوم صحيح است؟ 

از جواب قبل معلوم شد. 

وظیفه پزشک در قبال تهیه داروی بیمار 

اگر تشــخيص بيمارى به درستى صورت گيرد، ولى داروى 

مؤّثر در دسترس نباشد، و يا بسيار گران باشد، به گونهاى 

كه بيمار قادر بر تهّيه آن نباشــد، آيا پزشِك معالج ملزم به 

تهّيه آن، به هر طريق ممكن مىباشد؟ 

اگر جان بيمار در خطر باشــد و طبيب قدرت بر آنچه گفته 

شد داشته باشد، الزم است. و هرگاه يكى از اين دو شرط 

حاصل نباشد واجب نيست. 

اجبار بیمار توسط متخصص به تهیه وسایل از مرکز خاص 

برخى از متخّصصين، بيماران خــود را مجبور مى كنند كه 

پروتز الزم )وسايلى كه در داخل بدن كار گذاشته مى شود( 

را از جايى مشــّخص تهّيه كنند، كــه گاه بدون كيفّيت و 

با قيمت بســيار باالتر است. اجبار بيمار در اين موارد چه 

حكمى دارد؟ 

قطعًا جايز نيست و ضمان دارد. 

اجر اخروی خدمات پزشکان و پرستاران 

پزشكان و پرستاران كه در مقابل خدمات مختلف پزشكى 

دستمزد مىگيرند، آيا اجر و پاداش اخروى نيز دارند؟ 

هرگاه نّيتشــان خدمت باشــد و گرفتن اجر و مزد براى 

تأمين زندگى صورت گيرد، اجــر و پاداش اخروى آنها 

محفوظ است. 

دریافت مبالغ خارج از تعرفه، توسط پزشکان )زیر میزی( 

برخــى از جّراحان خارج از تعرفه تعيين شــده از بيماران 

پول دريافت مىكننــد، و بيمار نيز به ناچار آن را مىپردازد. 

آيا اين كار مجاز است؟ 

چنانچه پزشک در اســتخدام دولت باشد، در برابر انجام 

وظيفــه خود نمي توانــد پول اضافي بگيــرد، و دريافت 

وجهى بیــش از تعرف مصوب جايز نيســت. ولي اگر در 

اســتخدام نيست، هر قدر با بيمار توافق کند مانعي ندارد 

البته اگر حکومت اســالمي نرخ خاصــي را تعيين نموده 

عمل بر خالف آن جايز نيســت و در هر حال بايد عدل و 

انصاف را رعايت  

دریافت مبلغ بیش از تعرفه و رضایت پرداخت کننده 

دانشجويى جهت درمان شكاف كام فرزندش مراجعه كرده، 

و پزشــك متخّصص مبلغ چهارصد هــزار تومان اضافه بر 

تعرفه مصّوب و قانونى از ايشان درخواست نموده است. 

ابتدا به ناچار فرزند را در بيمارســتان بسترى و با دريافت 

وام، وجه درخواستى متخّصص مربوطه را پرداخت نموده، 

ولى پس از عمل جّراحى اظهار مى دارد كاماًل راضى هستم، 
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